SKÖTSELRÅD

för produkter från Häfla Bruks AB
Produkter som berörs av instruktionerna:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Raka trappor
Spiraltrappor
Gallerdurk
Sträckmetall
Moduler
Lättdurk
Räcken
Plattformar, gångbanor

Samtliga av Häfla Bruks produkter är antingen varmförzinkade, målade eller av rostfritt material. På vissa
av produkterna som trappor kan trästeg, trähandledare, betongsteg och även matta förekomma.

Varmförzinkade produkter.
Vid skada genom nötning eller mekanisk påverkan skall det skadade stället borstas av och ev. rost borttages med stålborste sedan målas skadan med zinkrik färg typ kallgalv. Om det är stora skador så måste
behandlingen med zinkrik färg göras flera gånger. Om skadorna är stora kan det vara lämpligt att blästra
ytan före målning. En skada lagad med zinkhaltig färg måste kontrolleras minst varje år eftersom denna
behandling inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta. Vid riktigt stora skador bör produkten
varmförzinkas på nytt. Varmförzinkade ytor får ej utsättas för frätande ämnen. Detta äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

Målade produkter.
Målade produkter som monterats utomhus utan ett rostskydd typ varmförzinkning bör kontrolleras vart
annat år för att upptäcka rostgenomslag. Vid rostgenomslag på målad produkt skall det skadade stället
rengöras och tvättas varefter rostskyddsfärg appliceras och sedan täckfärg. Vid svåra angrepp på målade produkter bör hela produkten målas om. Vid ommålning så skall hela ytan tvättas, rostskador borstas
rena från rost och grundmålas. Därefter målas hela ytan med täckfärg.
Målade produkter inomhus som skadats behöver ej grundmålas före bättringsmålning, men ytan måste
rengöras noggrant.

Trämaterial i Häflas produkter
Se separat skötselanvisning

Betong/terrazzo på steg och plan
Se separat skötselanvisning

Matta på steg och plan.
Om matta på steg och plan lossnar från underlaget i kanter eller dylikt skall underlaget rengöras och
mattan återlimmas med ett lim av typ kontaktlim. Försök att lossa mattan lite mer än det som lossnat av
sig själv, för att vara säker på att lagningen blir fullgod.

Rostfria produkter.
Rostfria produkter kräver normalt ingen speciell skötsel.
I miljöer som är starkt korrosiva t.ex. kustnära salta miljöer bör regelbundet underhåll utföras.

