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Rengjøringsanbefalinger for RHEINZINK-
GRANUM® LINE 
 
 
GRANUM LINE er overflatekvaliteten som virker matt helt fra starten av og gir dermed et 
edelt utseende på taktekninger og fasader. Varig og pålitelig, fleksibel og formbar – de 
samme egenskaper som de andre overflatene fra RHEINZINK. Materialet imponerer med sin 
kvalitet og tidløse estetikk. Materialet er eksemplarisk miljøvennlig og setter standarden med 
en levetid på flere generasjoner. 
 
Endringer på overflaten angriper vanligvis ikke materialet og svekker ikke levetiden, men 
representerer snarere en optisk svekkelse. Forurensning på materialoverflater kan imidlertid 
ikke alltid unngås, og kan for eksempel forårsakes under montering, av ytre påvirkninger 
eller av miljøpåvirkninger. RHEINZINK kan ikke garantere et så godt som nytt utseende selv 
om man følger disse anvisninger. 
 
 
Rengjøringsanbefaling: 
 

Type påvirkning Trinn 1 Trinn 2 

Limrester Standard rengjøring Møbel polish med bivoks* 

Byggeplass støv og tørket 
skitt 

Standard rengjøring   

Fuglemøkk, salt, mørtel, 
fingermerker, sement 

Standard rengjøring Rødsprit** og gjenta Trinn 1 

Fett og oljesøl Standard rengjøring Rødsprit** og gjenta Trinn 1 

Graffiti på GRANUM skygrey Standard rengjøring  3M Grafittifjerner*** 

Graffiti på GRANUM basalte Standard rengjøring Det er ikke mulig å fjerne 
lakken uten å skade 
belegget. 

 
*type Pronto Furniture polish med bivoks fra Johnson el. 
**påfør rødsprit med en myk klut 
***spray materialet, la det stå et par minutter, deretter tørk med en myk klut 
Så gjenta standard rengjøringen igjen 
 

Saltavleiring i maritime miljøer 
Det anbefales å rengjøre materialets overflate med rent vann 
(ikke saltvann) minst to ganger årlig når prosjektet ligger i et 
maritimt miljø 
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Standard rengjøring 
 

Smuss bør bli fjernet fra materialets overflate umiddelbart etter at det er oppdaget ved å bruke nok 
ferskvann eller tilsatt et nøytralt oppvaskmiddel eller et nøytralt rensemiddel. Som regel er bare vann 
godt nok. Skrubb med moderat trykk med en myk svamp i materialets naturlige lengderetning. Dette 
bør gjentas flere ganger hvis nødvendig. Deretter bør overflaten tørkes med en myk mikrofiber klut 
eller tørkepapir. Rengjøringsklutene bør skiftes ofte. 
 
 
Tilleggstiltak 
Hvis det er nødvendig med ytterligere rengjøringstiltak i tillegg til standard rengjøring, anbefales bruk 
av myke, lofri kluter. Påføring og fjerning av tilleggsproduktet skal alltid utføres med moderat trykk i 
strukturretningen. Rengjøringsklutene bør byttes ofte. 
 

  
 
 
Rengjøringsresultat  
 

Rengjøringssuksessen avhenger av forurensningsnivået og hvor lenge forurensningen har vært til 
stede på materialet. Overflater med farget belagt materiale skal ikke rengjøres med "harde 
gjenstander" og / eller sure rengjøringsmidler da overflaten kan bli skadet. Slipebehandling skader 
overflaten. 
 
For å oppnå en langvarig rengjøringssuksess er det nødvendig å gå veldig forsiktig frem. Det 
anbefales å sjekke rengjøringen i et lite testområde for å se om det er vellykket. Hvis denne 
rengjøringsanbefalingen følges, kan optiske svekkelser på materialoverflaten vanligvis minimeres. 
 
Ved bruk av rengjørings- og pleieprodukter, følg produsentens behandlingsinstruksjoner og 
industrielle sikkerhetsforskrifter.  
 
 
Anbefalte produkter:  
 

• Pronto møbel polish (Johnson) –  eller tilsvarende møbelpolish med bivoks 

• Rengjøringsalkohol – type rødsprit 

• Graffiti-Remover 1500 fra 3M – www.3m.no 
 
 
 
  
 
 
 
 


