Teräskatteen vuotuinen tarkistus

TARKASTA
Maalin kunto, liituuntuminen,
mahdolliset pinnalliset värimuutokset
tai säröilyt varsinkin paikoissa, missä
sade ei pääse huuhtomaan levyä
puhtaaksi.
Vesikourujen puhtaus. Tukkeumat
edistävät korroosiota ja saattavat
aikaansaada vaaran, että vesi vuotaa
rakennukseen.
Katelevyjen puhtaus.
Roskakasaantumat lisäävät korroosion
vaaraa, koska levyn pinta on aina
kostea.
Värikerroksen mahdolliset vauriot,
jotka lisäävät korroosion vaaraa.
Värikerroksen vaurio tulee tarkastaa
myös rakennuksen ollessa aivan uusi.
Katolla olevat irralliset kiinnikkeet,
niitin sirpaleet, porauslastut tai muut
metalliesineet, jotka aiheuttavat
korroosiota.
Virheelliset tai virheellisesti asennetut
kiinnikkeet, jotka voivat olla syynä
sekä vuotoihin että korroosioon.
Reunakorroosio, limittäin olevien
levyjen ja -reunojen leikkauspinnat.
Korroosio voi levitä, ellei sitä käsitellä
ajoissa.

TOIMENPIDE
Arvioi tilanne ja päätä onko pesu,
puhdistus, reunakorroosion käsittely,
parannus- tai uudelleenmaalaus
välttämätön.
Puhdista kourut roskista, jotka sitovat
kosteutta ja syövyttäviä aineita.

Puhdista levyt niin, että levyn pinta pääsee
kuivumaan kunnolla.
Valitse korjaus- tai uudelleenmaalaus tai
levyn vaihto aina vaurion luonteen ja sen
laadun mukaan. (1)

Poista lastut ja/tai metalliesineet.
Vaihda virheelliset kiinnikkeet. Mikäli
kierre on vaurioitunut, vaihda paksumpaan
kiinnikkeeseen.
Poista irtoava maali. Poista ruoste hiomalla
tai teräsharjalla ja puhdista vauriokohta
hiontapölystä. Maalaa siveltimellä. Käytä
maalina Rostex Super+Panssari Akva tai
Galvex+ Kirjo Aqua.

(1) Korjaus- ja uudelleenmaalaukseen soveltuvat maalit alla olevissa taulukoissa

Vanhan pinnoitteen korjausmaalaus :

•
•

Puhdista vauriokohdat, käytä tarvittaessa pesuainetta tai lakkabensiiniä.
Maalaa vauriokohta 1-2 kertaan.

MAALIPINNOITE KORJAUSMAALI
Pural/Puralmatta
Mattapolyesteri
Polyesteri
Plastisol

Panssari Akva
Plaston tai
Panssari Akva
Plaston tai
Panssari Akva
Panssari Akva

Lisätietoa maalaamisesta maalinvalmistajilta:
Tikkurila, Teknos

Vanhan pinnoitteen uudelleenmaalaus :

Tarkista vanhan maalin kiinnipysyvyys ristiviiltokokeella.
•
•
•
•
•
•
•

Poista irtoava vanha maali painepesurilla tai maalinpoistoaineella
Poista ruoste hiomalla tai teräsharjalla
Pese pinta Peltipesulla tai Panssaripesulla
Huuhtele huolellisesti vedellä ylhäältä alas
Varmista pinnan kuivuus
Pohjamaalaa pinnat Rostex Superilla
Maalaa 1-2 kertaa

MAALIPINNOITE

Pural
Mattapolyesteri
Polyesteri
Plastisol

UUDELLEENMAALAUS

Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)
Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)
Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)
Panssari Akva tai Temaclad SC 50*)

*) vain ammattikäyttöön

