
MYCIE I KONSERWACJA PROFILI ALUMINIOWYCH

1. Odporno ść powierzchni profili aluminiowych
- Zarówno powłoki lakierowe jak i tlenkowe nie są odporne na mechaniczne uszkodzenia.
Niedopuszczalny jest kontakt powłok z wszelkiego rodzaju rozcieńczalnikami 
organicznymi, stężonym alkoholem, kwasami, zasadami i związkami ropopochodnymi. 
Uszkodzenie w/w powłok może nastąpić również w przypadku kontaktu z cementem, 
wapnem oraz innymi alkalicznymi materiałami budowlanymi.
2. Mycie i konserwacja powłok tlenkowych oraz lakie rowych
Elementy konstrukcji aluminiowych winny być konserwowane z częstotliwością wynikającą
z miejsca eksploatacji, a w szczególności z agresywności korozyjnej środowiska 
naturalnego:
- w środowiskach słabo agresywnych (wiejskich, małych miast) – minimum 2 razy w roku,
- w środowiskach średnio agresywnych (małych miast na szlakach komunikacyjnych o 
dużym natężeniu ruchu, średnich miast o słabym uprzemysłowieniu) – minimum 3 razy w 
roku,
- w środowiskach silnie agresywnych (miastach silnie uprzemysłowionych o bardzo dużym
ruchu komunikacyjnym) – minimum 4 razy w roku.
Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką przy 
użyciu delikatnych środków myjących. Nie należy używać płynów na bazie związków 
mocno alkalicznych lub kwaśnych, które mogą spowodować uszkodzenie powłok 
tlenkowych lub lakierowanych. Nie wolno stosować środków czyszczących o pH poniżej 5 i
powyżej 8.
 W czasie mycia temperatura powłok oraz temp. wody nie może przekraczać 25°C. Nie 
wolno myć powłoki strumieniem pary. Po każdym myciu powierzchnia musi być 
natychmiast spłukana czystą, zimną wodą.

Ponadto w trakcie mycia:
- Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, a także czyścić powierzchni 
poprzez tarcie. Dopuszcza się stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych 
przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas przecierania nie należy zbyt 
mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni.
- Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, 
alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane itp.
- Nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.
- Nie wolno stosować środków zasadowych (amoniak, soda, wapno) lub kwasowych.
- Użyte do mycia detergenty nie mogą reagować z mytą powierzchnią dłużej niż jedną 
godzinę.
Jeżeli jest to konieczne, proces mycia można powtórzyć dopiero po upływie 24 godzin.
- W celu sprawdzenia, czy zastosowany środek czyszczący nie wpływa negatywnie na
powłokę, zaleca się wypróbowanie detergentu na mało widocznych powierzchniach
konstrukcji.

Zalecanym przez Yawal środkiem czyszczącym jest zmywacz do ślusarki aluminiowej
COSMOFEN 60. Produkt ten jest dostępny w naszej ofercie pod numerem katalogowym
109.2105.0000. COSMOFEN 60 jest szybkoschnącym zmywaczem do czyszczenia
anodowanych oraz lakierowanych proszkowo profili z aluminium. Bardzo dobrze usuwa 
kurz, resztki kleju z folii ochronnych, ślady z tłuszczu, gumy, niezaschnięte resztki pianki
poliuretanowej, smoły itp.


