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Drift og vedligehold af Cantona Kalsium Silikat                 
       
Cantona Kalsium Silikat 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 have slange. 
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. 
 
Sikkerhed 
Ved al kontrol-, rengørings- og renoverings-arbejde 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 tilstrækkelig beskyttelse. 
 
* Obs! Lad aldrig pladerne stå uafdækket på pallerne, da dette kan skabe pletter/skjolder ved stillestående vand. 
  
Oplagring på byggeplads 
Cantona Kalsium Silikat facadeplader skal oplagres under tag eller presenning beskyttet mod vejrlig. Emballagen fra 
fabrik er ikke tilstrækkelighed.  
 
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.  
 


