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Rengøring og vedligehold af Cantona Base 

  
  
Cantona Base facadeplader er at betragte som en vedligeholdelsesfri facadebeklædning og klimaskærm, men klima- og 
miljøbetingede forhold kan medføre at facadebeklædningen tilsmudses, endvidere kan konstruktive mangler betyde at 
snavset regnvand kan efterlade striber på beklædningen, ligesom arbejde i forbindelse med renovering og af bygningen 
kan efterlade spor på facaden. En eventuel tilsmudsning har ingen indflydelse på beklædningens tæthed og levetid.  
  
Rengøring  
Rengør aldrig pladen i tør tilstand eller på direkte solbeskinnede flader.  
Enkelte små pladefelter kan rengøres ved at gnubbe på aktuelle områder med en blød klud eller børste under samtidig 
skylning med koldt vand i rigelige mængder fra haveslange.  
Lette til middelsvære tilsmudsninger fjernes bedst ved højtryksspuling uden tilsætning af rengøringsmidler. 
Højtryksspulingen skal foretages med koldt vand, et tryk på 40 - 60 bar, og med en dysseafstand på ca. 25 cm. Det skal 
påses at der ikke sker nogen beskadigelse af indbyggede metalprofiler samt bagvedliggende konstruktion. Der skal altid 
foretages en prøverengøring på et mindre synligt sted, for at kunne bedømme rengøringens egnethed.  
  
Kalkpletter/salpeterudtræk og cementstænk  
Syreholdige rengøringsmidler må ikke anvendes på solvarme flader.  
Kalkpletter og cementstænk fjernes bedst ved følgende fremgangsmåde:  
1. Påfør et tyndt lag husholdningseddike eller 9,5% eddikesyre med en forstøver eller svamp   
2. Lad eddikesyren virke nogle få minutter uden at denne tørrer ud. Det kan være nødvendigt at tilføre mere eddikesyre 
for at undgå udtørring.  
3. Rens derefter overfladen med vand fra vandslange eller højtryks- renser som beskrevet ovenfor.  
4. Gentag behandlingen om nødvendigt.  
Vær opmærksom på at afdække blanke metaldele omhyggeligt ved anvendelse af sure rengøringsmidler.  
  
Sværere tilfælde  
Kan rengøringsarbejdet ikke foregå ved hjælp af de i tidligere afsnit beskrevne metoder, anbefales det at kontakte 
Cantona System A/S for råd og vejledning på tlf. 98 45 46 10.  
  
Sikkerhed  
Ved alle kontrol-, rengørings- og renoveringsarbejder skal Arbejdstilsynets forskrifter nøje overholdes, både hvad angår 
selve det fysiske arbejde samt omgangen med de aktuelle produkter.  
   
Generelle anvisninger for håndtering og bearbejdning  
  
Forkert: Plader må ikke trækkes af stablen   
Rigtigt: Plader skal løftes af stablen  
Pladerne skal opbevares under tag eller presenning, beskyttet mod vejrlig.  
Fabriksemballage er ikke tiltrækkelig beskyttelse.  
  
Skårne pladekanter skal imprægneres.  
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Stabling af plader  
● Pladerne skal palleteres vandret på et plant og tørt underlag  
● Der må ikke stables mere end 70 pladelag på den enkelte palle, og der må ikke stables mere end 105 pladelag i 
alt ovenpå hinanden.  
● Øverste plade skal placeres med bagsiden opad.  
● Der anvendes mellemlæg af skumfolie hvis plader er malet. Det anbefales at genanvende fabrikkens mellemlæg.  
● Pladerne skal løftes af stabelen, ikke trækkes  
 
Obs Lad aldrig pladerne stå uafdækket på pallerne, da dette kan skabe pletter/skjolder ved stillestående vand.   
   
  
Oplagring på byggeplads  
Cantona Base facadeplader skal oplagres under tag eller presenning beskyttet mod vejrlig. Emballagen fra fabrik er ikke 
tilstrækkelig, ved oplagring i mere end 2 måneder skal pladerne ventileres (”pindes op”).  
  
Rengøring  
  
Bore- & skærestøv skal fjernes umiddelbart efter bearbejdningen af pladerne.  
  
● Tørt skære- eller borestøv  
Under bearbejdning fjernes støv ved tilkobling af støvsuger til værktøjet. Resterende støvfilm fjernes med en blød, tør 
og ren børste eller klud.  
  
● Fugtigt skære- eller borestøv  
Fugtigt skære- eller borestøv binder af på pladen ved udtørring. Derfor skal det omgående fjernes ved brug af blød 
børste eller svamp og tilførsel af rigeligt vand. Afbundet med cementstøv fjernes som beskrevet under afrensning af 
kalk- og cementstænk i afsnittet herunder. Detaljeret anvisning for afrensning af afbundet skære- og borestøv 
kan rekvireres.  
  
● Slutrengøring  
Almindelig tilsmudsning fra byggeplads afrenses ved højtryksspuling med koldt vand ved 40 – 60 bar.  
  
  
VIGTIGT!  
Der må ikke komme fugt imellem stablede plader da det kan medføre blivende skjolder. Plader skal være rene og fri for 
støv før montage. Fugtigt skære- eller borestøv må ikke tørre/afhærde på plader.  
  
  
  

 
                                                                                                        
 


