Interne kwaliteitsnota
I. Probleem:
Wit - grijze aanslag op ST–kleuren
Het lijkt alsof de profielen verkleuren, alsof de kleur ‘wegtrekt’.
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De verkleuring is niet uniform maar is zichtbaar als vlekken, aflopers, opgedroogde druppels.
I. Oorzaak:
De lucht en teflon die in de poriën van de structuur zit, zorgt mede voor het vuilafstotende effect.
Bij langdurig of frequent blootstaan aan vocht (regen, schoonmaken, …) neemt het vocht de plaats in van de
lucht. Na het opdrogen kunnen residu’s van vuil (luchtvervuiling, schoonmaakmiddelen, …) achterblijven in
de poriën en door inwerking van de zon, zorgt dit voor een wit – grijze aanslag.
Structuurkleuren zijn op termijn gevoeliger voor deze vorm van vervuiling.
De vuilafstotende eigenschappen hebben haar werking verloren waardoor de structuurlaag gevoeliger wordt
voor vuilafzettingen.
Dat de laklaag zelf niet aangetast is, blijkt uit het feit dat de aanslag gemakkelijk met een witte gom kan
weggegomd worden.
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II. Oplossing:
In ons gamma hebben we twee producten die doeltreffend zijn in de behandeling van deze aanslag.
1. Om de aanslag te verwijderen kan Maxi Cleaner (ACMX09764)worden gebruikt. Dit is een
melkachtige vloeistof die op de profielen wordt gewreven. Daarna moet men met een zuivere doek
het product verwijderen en tenslotte de profielen met water afspoelen. Maxi Cleaner laat ook een
beschermlaag achter ter voorkoming van nieuwe vuilafzetting. Het water ‘parelt’ af van het
oppervlak. De oorspronkelijke kleur komt meteen weer tevoorschijn.

Resultaat na gebruik van Maxi Cleaner
2. Nadat alle vervuiling is verwijderd, dient een halfjaarlijks onderhoud te gebeuren met Maxi Gloss
(ACMX09761). Maxi Gloss is een doorzichtige vloeistof die na het aanbrengen onmiddellijk vervliegt.
Dit kan eenvoudig na het reinigen van de ramen aangebracht worden en hoeft niet nagespoeld te
worden. Maxi Gloss heeft een dubbele werking. Enerzijds dringt het door tot in de poriën waardoor
een dieptereiniging plaatsvindt. Anderzijds wordt verhinderd dat er zich vuil kan vastzetten op het
oppervlak waardoor vermeden wordt dat nog eens een behandeling met Maxi Cleaner nodig is.
Opsteller: RS
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