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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Výrobca hliníkových profilov a hliníkových systémov pre stavebný priemysel – Aliplast – vám
poskytuje tento dokument, ktorý obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu zoznámiť sa s našimi
systémami, bezpečne používať hotový výrobok, udržovať hliníkové komponenty ako aj iné
dôležité aspekty, s cieľom ponúknuť najvyššiu kvalitu výrobku založenú na moderných technických
riešeniach.
Tento dokument nepredstavuje podrobnú technickú dokumentáciu týkajúcu sa výrobného
procesu jednotlivých systémov. Všetky konštrukcie by mali byť uskutočnené na základe stavebnej
praxe a inštrukcií obsiahnutých v katalógoch a ďalšej súvisiacej technickej dokumentácii dostupnej
zákazníkom spoločnosti ALIPLAST.
Tento dokument nezbavuje cieľového čitateľa a používateľa jednotlivých výrobkov povinností
uložených relevantnými ustanoveniami platného zákona. Nedodržanie odporúčaní a pokynov
obsiahnutých v tejto príručke cieľovým čitateľom alebo používateľom zbavuje výrobcu všetkých
povinností a záruk, ktorých podmienky sú obsiahnuté v samostatnom dokumente.
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5.4. Údržba a čistenie hliníkových komponentov s práškovým povlakom
Uskladnenie
Hliníkové časti a výsledné koncové výrobky by mali byť uskladnené v suchých miestnostiach takým
spôsobom, ktorý poskytuje ochranu pred mechanickým poškodením a zničením dekoračných a
ochranných povlakov. Ochranné povlaky, vrátane ochranných pások a strečovej fólie chrániace
časti iba počas prepravy sa musia odstrániť okamžite po prijatí výrobkov. Časti zabalené v strečovej
fólii by mali byť uskladnené pri vhodných podmienkach tak, aby neboli vystavené priamym
poveternostným podmienkam (napr. zrážky, rosa, slnečné svetlo). Nedodržanie vyššie uvedených
podmienok môže mať za následok uvoľnenie lepiacej látky od fólie, čo môže spôsobiť lokálne
zjasnenie na povrchu častí, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
Preprava, uskladnenie a inštalácia
Miesto konečného prijatia staviteľských komponentov s práškovým povlakom je stavenisko. Preto
vezmite do úvahy možnosť poškodenia povlaku počas prepravy a skladovania ako aj inštalácie.
Profily a hotové výrobky vyrobené použitím takých profilov by mali byť prepravované v zakrytých,
suchých a čistých dopravných prostriedkoch vybavených vhodným závesom. Počas prepravy musí
byť náklad chránený voči poškodeniu a škodlivým účinkom poveternostných podmienok.
Počas skladovania by mali byť natreté hliníkové výrobky chránené pred poveternostnými
faktormi a z toho dôvodu uskladnené bez priameho vystavenia slnečnému svetlu, dažďu a iným
poveternostným podmienkam (uskladnenie na krytých miestach).
Na mieste a počas inštalácie by mali byť hliníkové komponenty chránené pred poškodením, ktoré
môžu spôsobiť abrazívne a konštrukčné materiály používané pri stavbe, najmä nátery, malty,
chemické čistiace prípravky atď.
Práškové povlaky nie sú odolné voči mechanickému poškodeniu spôsobenému ostrými nástrojmi
a abrazívnymi materiálmi. Sú citlivé najmä na organické riedidlá, koncentrované alkoholy, kyseliny,
bázy a zlúčeniny ropných derivátov.
Je nevyhnutné zabezpečiť správne zabalenie kusov (zabalenie do lepiacich fólií), ako aj ich
pripevnenie počas prepravy, aby sa predišlo chybám naneseného povlaku. Skladovanie pri
nevhodných podmienkach môže viesť ku kondenzácii vlhkosti medzi povlakom a baliacim filmom,
čo vedie k mliečnym bielym škvrnám na povlaku. Tieto škvrny sa dajú odstrániť iba opätovným
zahriatím povlaku v peci.
Ohýbaniu kusu po nanesení povlaku musia predchádzať skúšky potvrdzujúce priliehavosť
naneseného povlaku. Aj malé praskliny v práškovom povlaku môžu viesť k viditeľným škrabancom
a tvorbe koróznych centier.
Tesniace zmesi a iné pomocné materiály ako zasklievacie tmely, mazivá a chladiace médiá
používané na rezanie a vŕtanie, lepidlá, škárovacie malty, lepiace pásky atď., ktoré prichádzajú
do kontaktu s potiahnutými povrchmi musia mať neutrálne pH a nesmú obsahovať žiadne látky,
ktoré sú škodlivé pre nanesený náter. Vplyv slnka zvyšuje agresivitu chemikálií a preto musia vyššie
uvedené materiály podstúpiť skúšku vhodnosti pre daný povlak pred použitím.
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Ponechanie ochranných pások na povrchu s práškovým povlakom príliš dlho, najmä počas
vystavenia slnečnému svetlu a vysokej teplote okolia môže spôsobiť chemickú reakciu, ktorá vedie
k splynutiu filmu a práškového povlaku. V dôsledku tejto reakcie nie je možné film odstrániť bez
poškodenia práškového povlaku.
Čistenie práškových povlakov
Príjemca záruky zabezpečí, aby boli komponenty s práškovým povlakom pravidelne udržiavané
odborníkom v súlade s priloženými odporúčaniami.
Nasledovné výrobky sú dostupné v ponuke Aliplast.
Odporúčania pre starostlivosť o povrchy s práškovým povlakom:
VÝROBOK

VLASTNOSTI

POUŽITIE

ODPORÚČANÁ
STAROSTLIVOSŤ

PERIODI-CLEAN*

Preventívna ochrana
povlaku. Taktiež
vhodný na čistenie
okenných tabúľ.

Rozpusťte 2 polievkové
lyžice výrobku vo vedre
teplej vody. Vyčisťte rám
s mäkkou špongiou.
Utierajte semišom.

2 až 4 krát za rok, v
závislosti od úrovne
environmentálneho
znečistenia: vidiek,
mesto, priemyselná
oblasť alebo
prímorie.

MAXIGLOSS*

Poskytnite
lakovanému povrchu
nový a hlboký lesk,
Čistí a poskytuje
dlhotrvajúcu ochranu
pred nečistotou.
Obsahuje UV
stabilizátory.

Používajte po čistení s
Periodi Clean. Používajte
bez vody. Aplikujte
nezriedené pomocou
handričky.

1x ročne

MAXICLEANER*

V prípade poškodenia
aplikujte na miesta
laku. Tiež vhodný na
ťažko odstrániteľnú
špinu (napr. zvyšky
lepidla, zvyšky
cementu, atď.).
Chemicky neutrálny.

Odstráňte silnú špinu.
Aplikujte bielu, tekutú,
nezriedenú pastu.
Počkajte zopár minút
kým výrobok začne
V prípade potreby.
účinkovať(nenechajte
vyschnúť). Zotrite špinu
špongiou a vyčisťte vodou.
Nakoniec vyčisťte úplne s
Periodi Clean a Maxigloss.
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RETOUCHE STIFT*

Na lokálnu úpravu
povrchu náteru.
Ak je tyčinka tesne
uzatvorená, jej
skladovateľnosť je
6 mesiacov.

Odnímte skrutkovacie
viečko kefky a držiaku
z predmetu. Naplňte
farebným práškom z
dodanej plechovky.
Zmiešajte prášok a
základový náter s kefkou.
Vymeňte viečko a držiak
na kovovej nádobke.
Dobre zatraste (cca. 1 min.)
Aplikujte náter pripravený
na použitie v tenkých
vrstvách.

V prípade potreby.

SPRAY MASTIC
/PRIMER
/PROMOTOR
/RAL

Systém navrhnutý
na opravu
mechanického
poškodenia povlakov
na hliníkových
profiloch.

Podľa pokynov dodaných
s výrobkami. V závislosti
od hĺbky poškodenia,
vyžaduje sa rôzny počet
vrstiev.

V prípade potreby.

* Tieto ošetrujúce výrobky nie sú ani agresívne ani toxické.
Odporúčania a pokyny k čisteniu:
1.
•
•
•

Po inštalácii hliníkových výrobkov:
Dobre vyčisťte konštrukciu s Periodi-Clean podľa pokynov.
Ihneď odstráňte vápno a cement aby nedošlo k vyhoreniu.
Chráňte nalakovaný povlak s Maxi-Gloss tak, aby sa znovu nezašpinil, keďže Maxi-Gloss tesní
póry laku s látkou podobnou vosku, ktorá je pre náter bezpečná.

2. Pravidelná údržba:
• Pravidelná údržba znamená čistenie z času na čas. Ak sa tabule okna čistia a napr. okenné profily
sú čistené semišom obsahujúcim zvyšky mydla, povrch treba dodatočne vyčistiť. Pri tomto
spôsobe čistenia je dôležité povrch opláchnuť čistou studenou vodou a odstrániť akékoľvek
zvyšky čistiacich prípravkov. Pod vplyvom slnečného UV a IR žiarenia môžu nečistoty, ktoré
zostanú po vyčistení a opätovnom zašpinení (prach, dážď atď.) spôsobiť poškodenie natretých
povrchov, ktoré sa nedajú opraviť a stratu estetických hodnôt. Odporúčaný čistiaci prípravok:
Periodi-Clean.
3. Ročná údržba:
• Ročná údržba zahŕňa dôkladnejšie čistenie ako čistenie vykonávané počas pravidelnej
údržby. Účelom tohto postupu je odstrániť všetky nečistoty nahromadené v priebehu roka.
Odporúčaný čistiaci prípravok: Periodi-Clean.
• Po ročnej údržbe sa odporúča vykonať údržbu laku s Maxi-Gloss, ktorý zároveň chráni povlak
proti opätovnému zašpineniu.
• V závislosti od podmienok prostredia (vidiek, blízke okolie priemyselných oblastí, pobrežie,
mestská oblasť atď.) by sa mala zvýšiť frekvencia ročnej údržby.
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Všeobecné informácie:
Áno:
• Čistite so studenou vodou pomocou mäkkej špongie, handričky z mikrovlákna alebo pridajte
neutrálny čistiaci prípravok (PH7).
• Mastné, olejovité alebo zadymené látky sa dajú odstrániť iba s bezzápachovým benzolom
alebo izopropylalkoholom (IPA). Rovnakým spôsobom je možné odstrániť lepidlo, silikón a
lepiace pásku. Ťažko odstrániteľné zvyšky pôdy sa dajú nakoniec odstrániť mäkkou bielou
gumou. Aliplast odporúča Periodi Clean a Maxi Gloss ako primárne výrobky.
• Počas ošetrovania by čistiace prípravky a povrchy, ktoré sa majú čistiť, nemali prekročiť 25 ° C.
• Pri čistení neutrálnym prípravkom je potrebné povrch opláchnuť studenou vodou, aby
nezostali žiadne zvyšky prípravku.
• V závislosti od podmienok prostredia sa natreté povrchy musia poriadne vyčistiť aspoň raz za
rok. Odporúča sa však dôkladné čistenie dvakrát ročne (napr. na jar a na jeseň).
• Po vyčistení a opláchnutí je možné eloxované povrchy vyleštiť suchou, jemnou handrou,
aby ste obnovili lesk, a v prípade ťažko odstrániteľného lokálneho znečistenia, vyleštiť
jemne abrazívnou pastou a chrániť jemnou vrstvou špeciálneho konzervačného prostriedku
neobsahujúceho vosk, vazelínu , lanolín alebo podobné látky. Odporúča sa používať údržbovú
pastu ANOD CLEANER, ktorú ponúka Aliplast.
NIE:
• Nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré obsahujú ester, ketóny, polyvalentné alkoholy, glykol éter
alebo halogénované uhľovodíky a podobne.
• Nepoužívajte silne kyslé alebo zásadité čistiace prípravky (napr. viacúčelový čistiaci prostriedok,
odmasťovací prostriedok).
• Nepoužívajte výrobky, ktoré obsahujú abrazívne komponenty a čistiace prípravky neznámeho
zloženia.
• Nečistite na priamom slnečnom svetle. Odporúča sa vykonávať čistenie počas oblačného
alebo daždivého dňa.
• Nie je dovolené používať parné a vysokotlakové čističe s odstraňovačom nečistôt.
• Na čistenie sa neodporúča používať tvrdú vodu, pretože jej minerálny obsah môže spôsobiť
zmenu farby povlaku a viesť k trvalému poškodeniu.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky a nečistite povrchy trením. Môžu sa použiť jemné
bavlnené tkaniny určené na priemyselné čistenie. Pri utieraní netlačte textíliu príliš tvrdo na
povrch, ktorý chcete vyčistiť.
Ďalšie odporúčania pre povrchové laky:
1. Opláchnite povrch pod tečúcou studenou vodou, aby ste odstránili všetky nečistoty, piesok a
prach, ktoré nepriľnuli k povrchu.
2. Pomocou špongie alebo látky z mikrovlákna opatrne naneste na povrch jemný mydlový roztok
a vyčistite ho. Nenechávajte čistiaci prostriedok na povrchu dlhšie ako 1 hodinu.
3. Poriadne opláchnite čistou studenou vodou. Vysokotlakové zariadenie sa môže použiť
na striekanie povrchu z minimálnej vzdialenosti 1 m. Nepoužívajte žiadne prostriedky na
odstraňovanie nečistôt ani parný čistič
4. Po opláchnutí osušte povrch čistou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna, bez
čistiacich prípravkov alebo koženou handričkou na okná.
5. Na údržbu povrchu používajte Maxi-Gloss, keďže Maxi-Gloss tesní póry laku s látkou
podobnou vosku a je bezpečný pre lak.
6. V prípade silného znečistenia zopakujte operáciu po 24 hodinách.
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Základné pravidlá čistenia náteru práškom
Čistenie po inštalácii je častou príčinou chýb povlaku, a preto by sa mali dodržiavať nasledujúce
pravidlá:
• Na čistenie použite čistú vodu a pridajte malé množstvo neutrálnych alebo mierne zásaditých
čistiacich prostriedkov. Čistenie môže byť efektívnejšie, keď na utieranie povrchu použijete
jemnú látku, ktorá nepoškriabava.
• Počas čistenia nesmie teplota náteru prekročiť 60 ° C.
• Teplota čistiacej zmesi vody a čistiacich prostriedkov nesmie prekročiť 25 ° C. Nečistite povlak
prúdom pary.
• Nesmú sa používať silne kyslé alebo silne zásadité čistiace prostriedky, ako aj povrchovo
aktívne látky schopné reagovať s hliníkom.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky a tiež nečistite povrchy trením. Môžu sa použiť
jemné bavlnené tkaniny určené na priemyselné čistenie. Pri utieraní netlačte textíliu príliš
tvrdo na povrch, ktorý chcete vyčistiť.
• Nepoužívajte organické rozpúšťadlá obsahujúce estery, ketóny, alkoholy, aromatické zlúčeniny,
glykolestery, chlórované uhľovodíky atď.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky neznámeho pôvodu.
• Čistiace prostriedky použité na čistenie nesmú reagovať s čisteným povrchom dlhšie ako jednu
hodinu. V prípade potreby je možné proces čistenia zopakovať po 24 hodinách.
• Po každom čistení musí byť povrch ihneď opláchnutý studenou vodou.
Ďalšie odporúčania:
Natreté fasádne povrchy by mali čistiť špecializované spoločnosti s vhodným vybavením a
znalosťami o používaní vhodných metód, ako aj o používaní vhodných čistiacich prípravkov.
Spoločnosti poskytujúce čistenie fasád by mali byť držiteľmi osvedčení potvrdzujúcich ich
odbornosť a správnu kvalitu poskytovaných služieb.
Spoločnosti, ktoré čistia fasády budov, by mali mať primerané poistenie občianskoprávnej
zodpovednosti, aby uspokojili nároky zákazníkov v prípade škôd spôsobených chybami v odbornej
praxi.
Aliplast odporúča, aby spoločnosti na čistenie náterov mali značku kvality Gütegemeinschaft
Reinigung von Fassaden e.V. (GRM) (Združenie pre kvalitu fasádneho čistenia).
Všetky povlaky vytvorené spoločnosťou Aliplast spĺňajú značku kvality Qualicoat, ktorá zaväzuje
zhotoviteľa povlaku zabezpečiť neustály a nepretržitý dohľad nad postupom a používať iba
materiály a technológie, ktoré Qualicoat akceptuje.
QUALICOAT Technické Požiadavky obsahujú potrebný súbor podmienok, ktoré sú základnými
kritériami, ktoré by mali spĺňať hotové výrobky v čase prijatia, aby sa zabezpečil vysoký výkon.
Vizuálne hodnotenie povlaku:
Vzhľad povlaku sa hodnotí na povrchu značného významu, ktorý je súčasťou celkového povrchu,
dôležitý z hľadiska vzhľadu a použiteľnosti výrobku.
Hrany, väčšie zákutia a sekundárne povrchy nie sú súčasťou značne dôležitých povrchov. Organický
povlak na povrchu značného významu nesmie mať žiadne škrabance dosahujúce k základnému
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kovu. Ak sa organický povlak na povrchu značného významu pozoruje v uhle asi 60 ° vzhľadom
na povrch, z diaľky 3 metrov nemôže byť viditeľná žiadna z týchto chýb: nadmerná drsnosť,
očká, nadutiny, inklúzie, jamky, matné škvrny, póry, vrúbky, ryhy alebo iné chyby sú neprijateľné.
Organický povlak musí mať jednotnú farbu a lesk, s dobrým pokrytím. Tieto kritériá musia byť
splnené za nasledujúcich podmienok posudzovania:
• komponenty pre vonkajšie použitie: pri pohľade zo vzdialenosti 5 m,
• komponenty pre vnútorné použitie: pri pohľade zo vzdialenosti 3 m.
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6. POZNÁMKY
Je veľmi dôležité, aby opravy vykonávala spoločnosť, ktorá dodáva konštrukciu. Týmto spôsobom
zostáva záruka na systém platná. Aliplast spolupracuje s oficiálnymi partnermi, ktorí sú náležite
kvalifikovaní vykonávať údržbu alebo opravné práce.
Fyzikálne a chemické vlastnosti komponentov sa musia brať do úvahy počas údržbových operácií.
To sa týka predovšetkým kontaktu so sklom, lakovanými povrchmi, tesniacimi komponentmi,
silikónovými a fasádovými komponentmi.
V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok týkajúcich sa týchto pokynov, kontaktujte
prosím vášho miestneho zástupcu spoločnosti ALIPLAST.

Tieto POKYNY NA PREVÁDZKU, ČISTENIE A ÚDRŽBU
nepredstavujú žiadny základ pre právne nároky
a akékoľvek uplatnenie týchto pokynov sa musí
vždy vzťahovať na konkrétnu situáciu.

36

www.aliplast.sk

ALIPLAST
Zastúpene pre Slovensko
Letná 27
040-01 Košice
T: +421 55 623 28 23
E: aliplast@aliplast.sk

