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FDU – DOKUMENTATION (FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL)
1.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Alloc Wall&Water är en innerväggspanel för användning på existerande väggar i både hem och
offentliga miljöer.
Alloc Wall&Water kan användas i torra områden och i våtzoner, som bad, dusch och andra områden
med stor vattenbelastning.
2.

DRIFT

För att bibehålla livstiden på Alloc Wall&Water ska man vidta åtgärder mot onödig belastning av ytan.
Vid hantering av väggpaneler ska de lyftas ifrån varandra för att bäst kunna bevara ytans finish.
3.

RENGÖRING/UNDERHÅLL

Rengöring
Vi rekommenderar att torra rengöringsmetoder används.
Vid större rengöring rekommenderas användning av en bra urvriden trasa med rent ljummet vatten.
Vid användning av rengöringsmedel i vattnet, bör rengöring foregå med en tunn blanding av vatten
och syntetiskt rengöringsmedel. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn film av fett på ytan som
vill resultera i synliga fläckar på ytan.
Torra metoder
För daglig torr rengöring rekommenderar vi att använda en trasa.
Microfiber-trasor är här idealiska.
Våta metoder
Fläckar kan torkas av med en väl urvriden fuktig trasa.
Använd aldrig starkt koncentrerade såplösningar på väggpanelerna!
Vid mycket svåra fläckar kan de rengöras enligt tabellen som nedan:
Fläck
Fett, salt, vin, chokolad
Gummi, olja, asfalt, skokräm, sot, nagellack, läppstift
Tusch, färgkrita, krita, målarfärg
Vax från stearinljus
Tuggummi

Tas bort med
Ljummet såpvatten (syntetiskt rengöringsmedel)
Aceton
Aceton/Rengöringssprit omedelbart efter att fläcken
uppstått
Vänta tills det är hårt, skrapa försiktigt av
Kyl ned, skrapa försiktigt av, rengör med aceton

Om Alloc Wall&Water väggpaneler med klinkermönster utsätts for spill av oljor, färgkrita, sprittusch eller
spraylack, kan det uppstå små färgdifferanser i de utfrästa spåren. Rengör därför omedelbart
väggpanelerna från detta spill, direkt efter att fläcken uppstått.
Underhåll
Ytan på Alloc Wall&Water är nästan underhållsfri. Härdad silikon/fogmassa skrapas försiktigt av med en
plastskrapa varefter ytan rengöres med rengöringssprit.
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Demonterbarhet
Alloc Wall&Water väggpaneler kan demonteras och installeras igen. På så sätt kan man byta ut
skadade paneler.
Panelerna kommer även att ha ett återanvändningsvärde om man vill demontera Alloc Wall&Water.
Deponering sker i enlighet med säkerhetsdatabladet för Alloc Wall&Water.
4.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Alloc Wall&Water är packade två och två och skyddade med en perforerad krympplast. Det gör att
paketen kan förvaras och transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas
mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen bör skyddas mot stötar längs kanterna.
5.

HÄLSA OCH MILJÖ

Alloc Wall&Water testas i enlighet med nationella och europeiska normer för
emission och giftighet och rekommenderas av Norges Astma och Allergiförbund.
Produkten har testats på en rad europeiska laboratorier och har funnits godkänd som membran
i våtrum av SITAC (Swedish Institute for Technical Approval in Construction), NBI (Norges
Byggforskningsinstitutt) och av ETA-Danmark (Danish Board of European Technical Approval for
Construction Products).
6.

YTTERLIGARE INFORMATION

För närmare information om Alloc Wall&Water eller andra produkter som levereras av Alloc AS,
hänvisar vi till Alloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida: www.alloc.se
Ta gärna kontakt med Alloc Kundservice på telefon +47 8153 2830 eller via e-post: alloc@alloc.no
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