Reiniging, ondeRhoud en schildeRen

Reiniging en onderhoud van deuren met getalit hPl
Alle deuren met GetaLit hardkunststof oppervlakte zijn
onderhoudsarm en benodigen door het hoogwaardige oppervlak
geen bijzondere reiniging.
GetaLit-deuren laten zich probleemloos met alle gangbare
reinigingsmiddelen zonder schuurmiddel behandelen.
Deuren die slechts licht vervuild zijn kunnen eenvoudig met
een vochtige doek gereinigd worden.
Voor bijzonder hardnekkige vlekken zoals waskrijt, teer, viltstift,
etc., is zuivere alcohol uit de apotheek met een zachte schone
doek aan te bevelen. Na enige tijd van inweken laat de vlek
zich volledig verwijderen.
Verder is GetaLit hardkunststof ongevoelig voor agressieve
vlekkende chemicaliën, die zich met bovengenoemde middelen
laten reinigen.
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Reiniging, onderhoud en schilderen
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Deuren met geslepen HPL toplaag:
Het voorbehandelde oppervlak is uitermate geschikt voor
schilderwerk. De toplaag is reeds geschuurd, desgewenst
kan het met korrel 120-150 nageschuurd worden.
Deuren met GETALIT toplaag in kleur:
Het poriënvrije, gesloten oppervlak is geen goede basis voor
schilderwerk. De toplaag moet van vet en verontreinigingen
ontdaan worden. Een vet oplossend (afwasmiddel, glasreiniger)
of synthetisch (aceton, verdunner) reinigingsmiddel moet
ca. 5 minuten op het oppervlak inwerken kunnen voordat het met schoon,
halfwarm water afgewassen kan worden.
Bij zeer hardnekkige verontreiniging kan
met schuurpapier (bijvoorbeeld korrel
80) geschuurd worden. Na de reiniging
het HPL oppervlak schuren met fijn
schuurpapier, scotchbrite of fijn
staalwol. Het slijpstof moet volledig
afgezogen of afgeborsteld worden.
Indien er niet geschuurd kan worden
moet in ieder geval vooraf beproefd
worden of er voldoende hechting op
het oppervlak is.
Afwerking:
Afhankelijk van het gekozen laksysteem volstaat 1x voorlakken,
1x aflakken. Na het voorlakken het oppervlak licht schuren en
zorgvuldig ontdoen van schuurstof. Doordat de toplaag niet
zuigt kan men snel en met weinig verf de deur afwerken waarbij
de hardheid van het HPL het verfwerk voor de meeste beschadigingen in het dagelijks gebruik behoedt.
In alle gevallen is het raadzaam vooraf een proef te doen met
betrekking tot de hechting van de lak op het oppervlak. Vraag
hiervoor een A4-monster aan.
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