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UNDERHÅLL AV LACKERADE STÅLPARTIER, GLAS OCH PROFILER 
 
 

1. Stålytor som har blivit nedsmutsade, ska regelbundet rengöras. Med vilket intervall rengöring 
ska utföras avgörs från fall till fall med hänsyn till de lokala föroreningsbetingelserna på 
platsen. Vår rekommendation är att stålytor rengörs minst 3 ggr per år. 

 
2. Ytor som ej blir utsatta för regn, speciellt horisontella ytor, ska tvättas ofta, då dessa ytor lätt 

blir angripna av korrosion.  
 

3. Lackerade profiler rengörs med vatten och neutralt tvättmedel. Starka alkalier ska undvikas. 
Kontrollera tätningslister i dörr och karm. 

 
4. Lackerade stålytor bör skyddas mot stänk av kalk och cementbruk. Sådana stänk bör 

avlägsnas snarast med vatten. Efter längre tids inverkan, är det ej möjligt att reparera skadan 
på byggarbetsplatsen. 

 
5. Om stålpartierna monteras före eller under murnings- och putsningsarbeten, bör ytorna 

skyddas med skyddspapp, plast eller liknande. Mekaniskt verkande medel, såsom silvertejp, 
stålull, stålborstar, smärgel och sandpapper får absolut ej användas. 

 
6. Glasrutor, såväl isolerglas som brandglas, ska putsas med konventionellt fönsterputs-medel. 

Rena putstrasor/fönsterskrapor ska användas. Undvik mörka dekaler/klisterremsor på glaset 
eftersom detta kan leda till ojämna värmespänningar (glassprickor).  

 
7. Håll efter fönsterputsare, så att de torkar upp vattnet på underlisten. Putsvattnet brukar 

innehålla sprit eller tvättmedel, som angriper lacken. 
 

8. Gångjärn, lås, elslutbleck, spanjoletter och andra rörliga metalldelar skall smörjas vid behov, 
dock ej låscylindrar. Kontrollera skruvar och fästpunkter så att de är åtdragna. 

  
9. Kontrollera att det alltid finns dörrstoppar, eftersom dörrstängaren inte ensam kan hålla 

dörren. Vid ev. skevhet av dörrblad kontakta oss för åtgärd. 
 

10. Dörrstängararmarna får ej lyftas av. Vid sådan hantering, ansvarar vi ej för uppkomna skador. 
 

11. Branddörrar får ej blockeras i öppet läge.  
 

12. Vi måste bli informerade och godkänna alla ändringar som ska göras på våra typgodkända 
och skyltade brandpartier. Annars faller brandgodkännandet.  

 
13. Där det ingår trädetaljer i parti, såsom träfyllningar, glasningslister eller trähandtag etc. ska 

dessa ytor underhållas med klarlack minst en gång per år. 
Typ av klarlack beror på trätyp, ring oss gärna för råd. 
 

14. Rostfria ytor putsas av med T-röd om de har blivit angripna av luftföroreningar. 
(ser ut som rostangrepp men är bara att torka av med T-röd och mjuk trasa). 

 
 
Bättringsmålning/översyn ska utföras omgående vid skada. 
Underhåll enl. ovan ska utföras minst en gång om året och vid behov. 
Underhåll enl. ovan måste utföras för att vår produktgaranti ska gälla. Se våra ”Garantivillkor”. 
Protokollet ”Underhållsprotokoll” ska fyllas i och mailas till christoffer@fasadsystemstal.se 
efter varje utfört underhåll. 
Vid övriga frågor om våra produkter och underhåll, kontakta oss på 033–27 14 10. 

                        
                       

 

mailto:christoffer@fasadsystemstal.se

