Vedligehold af hz system 1, 3 og 5
Løsning
Rengøring

Almindelig rengøring foretages ved let støvsugning med ren børste.
Der må IKKE gøres forsøg på rengøring med vand eller rengøringsmidler.
Alternativt slibes overfladen let med Mirka Deros sliber tilkoblet støvsuger.
Brug korn 60

Let vedligehold

Overfladen må aldrig males, eller påføres andre produkter end det som er
godkendt af leverandør/producent.
Ved tilsmudsning af overfladen med kaffe, vin, cola, nikotin etc. fjernes
dette ved at påføre brintoverilte 10 % opløsning med en
forstøvningsflaske. Dette gøres en til to gange ind til misfarvning er væk.
Ved andre mærker kan dette typisk fjernes med sandpapir korn 60.
Loftet friskes op ved let slibning af overfladen med Mirka Deros sliber
tilkoblet støvsuger med korn 60

Skader

Ved skader påføres ny puds i det beskadigede område, og slibes efter
tørring. Det er normalt ikke brug for at hele fladen laves.
hz acoustic yder 5 års garanti på skader kan udføres uden at dette
efterfølgende kan ses – forudsat der ikke er udefra kommende
tilsmudsninger.

Svært vedligehold

Ved tilsmudsning / svær tilsmudsning, slibes loftet let med slibemaskine
tilknyttet støvsuger. Sandpapir korn 60 bruges.
Ved ønske om ny farve / puds skal loftet pudses om. Dette foregår ved at
loftet slibes let, og nyt tyndt lag påføres. Dette forringer ikke den akustiske
effekt.

Gode råd

Overfladen bør kun berøres med helt rene hænder eller med rene handsker.
Overfladen må IKKE forsøges rengjort med vand eller rengøringsmidler.
Ved tilsmudsning af overfladen som fx støv, fingeraftryk og lignende må
man IKKE forsøge at gnide tilsmudsningen bort, da den vil blive masseret
ind i overfladen. Slib let i overfladen med korn 60.
Overfladen må IKKE forsøges malet men kontakt hz acoustic eller
udførende for råd.

Fornyelse af overflade

hz akustikpuds 03 er baseret på en overflade med fine fibre, som
absorberer lyd. Størrelsen og antallet af fibrene afhænger af det enkelte
akustiksystem og afgør systemets absorptionsegenskaber. Derfor må
hz akustikpuds IKKE males med konventionel maling. Ved ønske om ny
farve/puds spørg hz acoustic.

Ved behov for yderligere information eller spørgsmål angående rengøring og vedligehold af hz system
1 og 5 bedes I kontakte hz acoustic på www.hzas.dk eller tlf. +45 2849 4127.
h z a c o u s t i c / w w w. h z a s . d k / + 45 2 8 4 9 4 1 2 7 / 9 9 0 0 F r e d e r i k s h a v n

