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SCHOONMAAKVOORSCHRIFTEN
Bij lichte tot normale vervuiling is het overvloedig afspoelen met water vaak al afdoende. Het is
toegestaan om een hogedrukspuit met een maximale druk van 1 bar te gebruiken.
SCHOONMAAKMIDDELEN
Bij zware vervuiling kan gebruik gemaakt worden van neutrale reinigingsmiddelen met een PH-waarde
tussen 6 en 8. Het gebruik van etsende middelen als Lithoform of verdund zoutzuur mogen niet gebruikt
worden. Deze tasten zowel technisch als visueel de zinklaag aan.
REININGINGSFREQUENTIE
Thermisch verzinken heeft onder normale omstandigheden, behalve vanwege visuele aspecten, of
mechanische belasting geen onderhoud of reiniging nodig. Verzinkt staal is goed bestand tegen redelijk
neutrale omstandigheden. Daarbuiten is het mogelijk dat de zinklaag sneller afneemt. Dit kan
voorkomen worden door de producten regelmatig te reinigen. In bijzondere situaties is 1x per jaar
noodzakelijk; enkele voorbeelden:
• Bij overdekte montage of weinig beregening.
• Ligging binnen 3 km van de kust (zoutneerslag).
Als de zinklaag belast word met strooizout geldt dat onmiddellijk na het strooiseizoen een reiniging
plaats moet vinden.
WITROEST
Witroest is een basisch zinkzout dat ontstaat door een bepaalde manier van opslaan direct na het
verzinken. Technisch gezien hoeft dit niet verwijderd te worden. Als witroest, om visuele redenen toch
verwijderd moet worden dient dit te gebeuren door middel van handmatig schuren of borstelen. In
geen geval machinaal verwijderen, omdat de zinklaag dan onherroepelijk aangetast zal worden.
GRAFFITI:
De meeste graffiti wordt aangebracht met spuitbussen en is er sprake van 1 componenten verf.
Organische oplosmiddelen dient om milieutechnische reden vermeden te worden. Handmatig reinigen
door middel van schuren of borstelen verdient de voorkeur. In geen geval machinaal verwijderen, omdat
de zinklaag dan onherroepelijk aangetast zal worden.
BETONSLUIER:
Om vervuiling door betonsluier te voorkomen dienen de verzinkte producten direct na aanraking met
(nat) beton afgespoeld te worden. Als dit niet gedaan kan is de sluier door middel van schuren of
borstelen verwijderd worden.
AANSPRAKELIJKHEID
Weert Groep is niet verantwoordelijk voor defecten en schade als gevolg van verkeerd gebruik,
onvoldoende deskundig handelen en/of toepassing van andere reinigingsproducten of producten voor
reparaties, het niet in overeenstemming met de voorgeschreven werkmethoden in dit document of
daaraan gerelateerde documenten handelen. In dat geval zal de garantie op het conserveringssysteem
voor de betreffende producten geheel komen te vervallen.
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