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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА etalbond®-PE/FR/A2 и ENF®

Информация за почистването и поддръжката на etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® 
Панелите от etalbond®-PE/FR/A2 са с фабрично нанесена боя от PVDF(поливинилиден флуорид) 
или VHDPE (полиетилен с много висока плътност) и трябва да бъдат почиствани редовно, мини-
мум веднъж годишно, с цел защита на покритието и възстановяване на първоначалния външен 
вид на панелите.
Повърхността следва да се мие внимателно с разтвор на мек сапун или мек детергент и хладка 
вода (1/3 чаша мек детергент на 1 галон хладка вода). С помощта на мека кърпа или гъба внима-
телно измивайте повърхността с нанесено покритие, за да отстраните замърсяванията и изплак-
вайте добре с чиста вода. За да минимизирате обезцветяването, мийте отдолу нагоре. Течността 
за измиване трябва да е достатъчна, за да осигури измиване на повърхността и разреждане на 
разтвора.
За избягване на следите от вода подсушавайте добре с целулозна гъба. Не използвайте абразив-
ни почистващи средства, гумени стъргалки и/или други средства за почистване, които могат да 
повредят или издълбаят покритието.
Като подходящ референтен наръчник ETEM S.A. препоръчва “Доброволно ръководство за 
почистване и поддръжка на боядисани алуминиеви профили и окачени стенни панели”, публика-
ция 610.1-79 на AAMA.

Аналитични инструкции за почистване и поддръжка

     Допълнителни инструкции за почистване на etalbond®- PE/FR/A2 и ENF®

Отстраняване на леки повърхностни замърсявания: Препоръчва се първият етап да се състои в 
изплакване на стената на сградата със силна водна струя отгоре надолу.
Малък обем вода с умерено налягане е добра практика като начало, която съдейства за отстра-
няване на излишните прах, замърсявания и изпарения от повърхността на etalbond®-PE/FR/A2 

Следва внимателно изтриване на повърхността на etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® с мека гъба или  
мека кърпа, напоена с воден разтвор на мек детергент.

Измиването трябва да се извършва с прилагане на умерен натиск, като първо почиствайте с 
хоризонтално движение, а когато свършите, повторете почистването с вертикално движение.
Следва цялостно изплакване с чиста вода. Така повърхността на панела се почиства равномерно 
и по подходящ начин.

Протичането на почистващото средство до долната част на сградите трябва да се минимизира, 
като тези зони трябва да се поддържат мокри, след което трябва да бъдат подходящо изплакнати, 
за да се намалят петната от неизбежното протичане.
При ниски сгради се препоръчва почистване отдолу нагоре и изплакване отгоре надолу.
Винаги почиствайте пробно първо малки площи, за да се уверите, че използваният мек сапун не 
създава проблем за повърхността на etalbond®- PE/FR/A2 и ENF® . Имайте предвид, че почиства- 
щите средства не трябва да се използват безразборно.
Не трийте прекомерно и не използвайте абразивни средства, тъй като те могат да променят бля-
съка на повърхността.
Винаги изплаквайте основно с чиста вода, след като свършите с почистването.

Отстраняване на сериозни повърхностни замърсявания, натрупан прах и тежки изпарения:
В този случай за отстраняване на плътни замърсявания, смазка или уплътнители може да се 
използва някакъв мек разтворител, като изопропилов спирт, етанол или N-хексан.
По-силните разтворители могат да бъдат пагубни за повърхностите с нанесено покритие.
За да препятствате повреждането на повърхностното покритие, тествайте тези разтворители на 
малка, скрита площ. Измийте остатъците с мек сапун и изплакнете с вода.

ETEM България ЕАД     1220 София, бул. Илиянци 119А     etem.bg@etem.com      www.etem.bg



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Избягвайте силните разтворители или силните концентрации на почистващите средства, тъй 
като те могат да повредят повърхността на etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® с нанесено покритие.
Пазете повърхността на etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® с нанесено покритие от абразивни почистващи 
средства.

Отстранявайте протеклата сапунена вода възможно най-бързо.
Никога не използвайте по повърхността на etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® с нанесено покритие каквито 
и да било средства за отстраняване на боята, агресивни основи, киселини или абразивни почистващи 
средства. Никога не използвайте силни органични разтворители върху etalbond®-PE/FR/A2 и ENF®.
Следвайте препоръките на производителя за разреждане на почистващите средства.

     Поддръжка на etalbond® и ENF®
Всички аспекти на строежа трябва да се поддържат съгласно препоръките на производителя 
и/или наличната техническа информация.
Изпълнението на процедурите по поддръжката на фасадите от etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® е  
отговорност на собственика. Собственикът на сградата е отговорен и за това да се гарантира, че  
всички бъдещи собственици са напълно запознати с техните отговорности по отношение на  
изискуемите процедури по поддръжката, описани в Инструкциите за поддръжка на etalbond® и ENF®.
Естеството и степента на поддръжката на etalbond®-PE/FR/A2 и ENF® зависят от материала или 
системата, неговото географско положение, неговото положение върху сградата и могат да включват 
смяна на компоненти или части, подложени на износване.

Поддръжката на сградните елементи включва, но без да се ограничава до следното:
I). Следване на препоръките за поддръжка на производителя;
II). П роверка редовно, веднъж годишно, и смяна на системни компоненти, като уплътнения за 
фуги, ако е необходимо;
III). П роверка на устойчивостта на панела чрез визуален оглед за хлабави или корозирали съе-
динения и прилагане на натиск и засмукване по повърхността на панелите;
IV). Измиване на повърхностите редовно, веднъж годишно, съгласно препоръките;
V). Когато на по-късен етап към сградната фасада са добавени допълнителни елементи, като 
знаци, лека арматура или отвори, които първоначално не са били взети предвид от доставчика, 
отбележете, че това може да засегне самия материал и устойчивостта му на климатични 
въздействия. Поддръжката не включва каквато и да било модернизация на сградни елементи за 
удовлетворяване на естетическите вкусове или повишените очаквания към околната среда на 
потребителя.
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