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VUIL EN STOF OP BINNENMUURBEKLEDINGEN
Gebruik over het algemeen een schone doek, water en een mild sopje. 
Vermijd schurende middelen of oplossingen met schoonmaakmiddel-
en. Gebruik geen schuursponsjes, zoals ‘Scotch brite’. Spoel af met veel 
water. Test dit eerst op een onopvallend deel van de bekleding.

KRASSEN OP HET OPPERVLAK VAN HET PANEEL
Vermijd krassen: deze kunnen niet worden hersteld. Krassen zijn met 
name zichtbaar op donkere paneeloppervlakken.

ANTI-GRAFFITIBEHANDELING
Alle producten en methoden leiden in meer of mindere mate tot een 
wijziging van het oppervlakaspect van het paneel. Het beste resultaat 
kan mogelijk worden behaald met tweecomponentenproducten met 
polyurethaan.

PERIODIEK SCHOONMAKEN
De bekleding moet, afhankelijk van de blootstelling aan weer en hoge 
luchtvervuiling, mogelijk na een aantal jaren worden gereinigd. Gebruik 
koud water onder hoge druk en pas de druk zorgvuldig aan om een zo 
laag mogelijke druk te gebruiken. Verwijder organische groei (algen, 
schimmels) met een oplossing met 5% waterstofperoxide (H2O2) om 
alle sporen uit te roeien. Test dit eerst op een onopvallend deel van de 
bekleding.

WAS WARME GEVELS IN DIRECT ZONLICHT NOOIT MET 
ALKALISCHE OF ZURE REINIGINGSMIDDELEN: HET SCHOON-
MAAKMIDDEL KAN MOGELIJK ONHERSTELBARE VLEKKEN 
VEROORZAKEN.

INERTE VUILDEELTJES AFKOMSTIG VAN BOUWACTIVITEITEN
De nieuwe gevel kan vervuild raken door water dat vanaf de grond en 
via steigers opspat. De vervuilde gevel moet worden schoongemaakt 
met koud water onder hoge druk van maximaal 80 bar en een gewone 
sproeikop op een afstand van 25 cm. Test dit eerst op een onopvallend 
deel van de bekleding.

CEMENT-/KALKVLEKKEN
Calciumhydroxidevlekken ontstaan indien vezelcement zaagstof op het 
oppervlak van het vezelcementpaneel achterblijft of indien de impreg-
natie van de zaagkant niet goed wordt uitgevoerd. 
Was ze weg met 9,5 % azijnzuur. Laat het een paar minuten werken, 
maar voorkom uitdrogen. Spoel het af met veel water. Herhaal de 
procedure indien nodig.

ANDERE VLEKKEN
Vlekken van gecorrodeerd ijzer, koper/andere metalen moeten worden 
verwijderd met hydrochloorzuur (5%) of een soortgelijk schoonmaak-
middel. Spoel af met veel water. Bescherm metalen onderdelen, met 
name koper en aluminium.
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