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17.4.4.5 Methode> Reiniging > Methode
Bij aanvang dient middels een inventarisatie de materialisatie en metaalsoort (o.a.: aluminium,
staal, RVS) en afwerking (o.a.: gemoffeld, gepoedercoat, geanodiseerd, blank) vastgesteld te
worden. Op basis daarvan is een aantal geëigende reinigingsmiddelen te selecteren, afhankelijk
van de ondergrond en vervuiling dient de optimale methodiek vastgesteld te worden waarbij
uitdrukkelijk vastgesteld wordt dat het toegepaste reinigingsproduct geen etsende, blekende,
corrosieve of schurende eigenschappen bezit.
Eis:
Een reinigingsmiddel heeft geen etsende, blekende corrosieve of schurende eigenschappen
In de praktijk dient er na de inventarisatie een referentieproef geplaatst te worden met het
geselecteerde reinigingsmiddel.
Inventarisatiekader voor het uitvoeren van esthetisch onderhoud:
1. Controleer de samenstelling en afwerking van de ondergrond, vraag gegevens op over de
afwerking bij de leverancier en overleg indien mogelijk een voorstel voor het toe te passen
reinigingsproduct.
2. Controleer aan de hand van het MSDS-blad de eigenschappen van het reinigingsproduct.
3. Controleer of het reinigingsproduct veilig gebruikt kan worden denkende aan
bijvoorbeeld omliggende ondergronden (bijv. minerale ondergronden) en materialen (bijv.
rubbers en kitwerk). Controleer gelijktijdig de risico’s voor gebruikers en passanten
rondom de werkplek. Indien dit niet bevestigend kan worden beantwoord dient er een
alternatief reinigingsmiddel geselecteerd te worden.
4. Plaats altijd een referentieproef om de werking van het reinigingsproduct te testen.
Vermijd te allen tijde het gebruik van etsende, blekende, corrosieve of schurende
reinigingsproducten.
5. Verwijder residuen op ondergrond en omliggende ondergronden, zodat toegepast
product niet doorwerkt of inwerkt op niet gewenste locaties.

6. Controleer na plaatsing van de referentieproef de ondergrond op beschadiging,
verkleuring etc.. Deze esthetische controle dient te geschieden op een droge gereinigde
ondergrond.

Werkmethode
Het reinigen van gecoat en geanodiseerd aluminium, metalen, composiet en RVS onderdelen
dient te geschieden met een mild, niet agressief reinigingsmiddel. Gebruik daarom geen zure,
alkalische/basische of sterk schurende reinigingsproducten. Voor regulier voorgeschreven
reinigingsonderhoud dient het reinigen uitsluitend uitgevoerd te worden met water dat niet
warmer is dan 45°C onder lage druk, (drinkwaterbedrijven leveren water met een minimale druk
van 200 kPa of 20 ‘meter waterkolom' op de begane grond. Dit is vergelijkbaar met 2 bar)
gebruikmakend van een mild reinigingsproduct waarbij er voor uitvoering van de
werkzaamheden uitdrukkelijk vastgesteld dient te worden dat dit reinigingsproduct geen
etsende, blekende of schurende eigenschappen bezit. Voor het uitvoeren van project specifieke,
niet reguliere reinigingshandelingen, zoals bijvoorbeeld bouwverontreiniging, lijmresten, graffiti
etc. dient vooraf ter goedkeuring een volledig plan van aanpak aan de gevelleverancier
voorgelegd te worden. De gereinigde onderdelen dienen grondig nagespoeld te worden om
restverontreiniging en residuen van het reinigingsproduct geheel te verwijderen. Let op dat de
waterstraal uitsluitend op het geveloppervlak of zonweringdoek of lamellen wordt gericht en
niet direct op de elektrische installatie of mechanische installatie (zoals bijvoorbeeld
ventilatieroosters en suskasten).
Reinigingsmethode zonweringsdoek
Bij watervlekken het doek goed nat maken en met een schone vochtige doek opwrijven. Stof en
vuil kunnen het beste regelmatig droog uitgeborsteld worden. Geen middelen met etsende,
blekende corrosieve of schurende eigenschappen gebruiken.

