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VASK OG 
VEDLIGEHOLDELSE 

Steni facadeplader 
 

VEDLIGEHOLDELSE 

Facadeplader eller facadesystemer kræver en årlig visuel inspektion på grund af forurening, 
temperatursvingninger, vejr og vind, bygningens bevægelse og bygningens samlede materialegenskaber, 
som kan påvirke facadens stabilitet og udseende.  
 
Kontrolpunkter, som skal afklares med henblik på om nødvendigt at iværksætte udbedringstiltag: 

 Kontrol af, om facaden skal vaskes 

 Kontrol af udvendige sprækker/skader på grund af fx hærværk, påkørsler o.l. 

 Kontrol af fastgørelse og bagvedliggende konstruktion 
 

VALG AF RENGØRINGSMIDLER 

Produkterne kan rengøres med de fleste rengøringsmidler, der anvendes til bygningsafvaskning eks. alkalisk 
grundrengjøringsmiddel. Produktets brugervejledning indeholder en brugsanvisning. Vælg rengøringsmiddel, 
alt efter hvad der skal fjernes. Ved usikkerhed anbefales det, at man udfører en mindre test eller kontakter et 
professionelt rengøringsfirma. 
 
Skære- og borestøv: 
Inden montering af pladerne fjernes skære- og borestøv fra bearbejdelsen med trykluft og en fugtig fiberklud 
eller en fugtig fiberklud tilsat alkalisk grundrengjøringsmiddel.  
 
Maling (graffiti), lak, bejdse o.l.: 
Kontakt et professionelt rengøringsfirma. 
 
Olie, fedt, sod o.l.:  
Opløses med affedtningsmidler som fx aromatiske opløsningsmidler og lignende rengøringsmidler, der 
anvendes til fx rengøring af biler. Spul af med højtryk, og brug rigeligt vand. 
 
Algevækst, mos, snavs o.l.:  
Anvend svagt alkaliske eller pH-neutrale rengøringsmidler. Spul af med højtryk, og brug rigeligt vand. 
 

RENGØRING  

Pladerne kan holde til normal højtryksspuling på op til 100 bar med en sprededyse. Den anbefalede 
spuleafstand fra dysen er 20-30 til cm. Vask med varmt vand (over 70 0C) i kombination med højtryk giver 
normalt et virkelig godt resultat og er miljømæssigt at foretrække frem for brug af kemikalier.  
 
STENI Colour, STENI Vision, STENI Agri og STENI Protego. Facadeplader med en meget høj 
modstandsdygtighed over for de fleste normalt forekommende kemiske stoffer. Tåler også brug af 
rengøringsmidler til desinficering. 
 
STENI Nature, STENI Terra og STENI Protego Sand indeholder kalksten. Ved brug af højtryk er der 
altid en risiko for, at sten fra overfladen bliver spulet af. Vær forsigtig. Brug af syreholdige 
rengøringsmidler anbefales ikke, da de vil forårsage misfarvninger. Pladerne kan primes og 
imprægneres for at gøre dem nemmere at holde rene. Kontakt et professionelt rengøringsfirma.  
 

NB: Anvend altid det anbefalede beskyttelsesudstyr, og skyl facaden med rigeligt 
vand efter rengøringen! 
 
 
Steni AS forbeholder sig retten til at ændre produktsammensætninger og -specifikationer uden forudgående varsel. STENI AS tager 
forbehold for trykfejl. 
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