Vedligeholdelse
SCHWENK Facadesystem kræver ingen speciel driftsvedligeholdelse.
Facaden kan vaskes af med højtryksrenser, varmt vand, max 30 bar. Facaderne bør inspiceres mindst 1.
gang om året. Synlige skader skal udbedres omgående, uanset om de opdages mellem
inspektionsintervallerne. Eventuel overmaling kan foretages med en af SCHWENK Danmark anbefalet
facademaling. Anden vedligeholdelse bestemmes af hvilken forureningsgrad der kan accepteres.

Sokkel og udsatte områder
Sørg for at der ikke ”står” vand op ad sokkel, eller kan plaske op på sokkel områder.
Ligeledes ved eks. vinduesplader, er det også vigtigt at vand ikke kan blive ”stående”.

Påvækst af alger, svamp og mos
Påvækst skyldes at fugt bindes i slutpudsens struktur. Den relative fugtighed på facadens overflade kan blive
så høj, at mikroorganismer får fæste. Er der foruden vand også lys, kuldioxid, mineralsalte og næringsstoffer
(træ, stivelse, cellulose), er forudsætningerne for påvækst til stede. Disse fænomener optræder først og
fremmest på nordsiden, hvor solen ikke tørrer facaden, samt i forbindelse med buske og træer, som står tæt
op ad facaden.
Reparation af mindre skader (armeringsvævet ikke beskadiget)
SCHWENK grundpuds skrabes forsigtigt af det beskadigede område, uden at skade SCHWENK
Glasfibervæv. Ny SCHWENK grundpuds filtses/spartles i flugt med den gamle. Når pudsen er tør og der er
påført primer, påføres ny SCHWENK slutpuds, så det ligner de omgivende flader så meget som muligt.
Facadepartiet males derefter ved lejlighed over med SCHWENK maling.

Reparation af større skader (armeringsvævet beskadiget)
Beskadiget SCHWENK glasfibervæv fjernes. SCHWENK grundpuds skrabes af, ind til ubeskadiget
SCHWENK Glasfibervæv, i så stor omkreds, at der kan opnås et overlap på mindst 10 cm med den nye
SCHWENK Glasfibervæv. Beskadiget eller våd facadeisolering skiftes ud. Ny SCHWENK grundpuds og ny
SCHWENK Glasfibervæv monteres med 10 cm overlap på det gamle armeringsvæv. Når pudsen er tør og
der er påført primer, påføres ny SCHWENK slutpuds, så det ligner de omgivende flader så meget som
muligt. Facadepartiet males derefter ved lejlighed om med SCHWENK maling.
SCHWENK grundpuds, glasfibervæv, primer og slutpuds skal tilpasses skadens placering på facaden og de
eksisterende SCHWENK produkter.

Montering af lette elementer efterfølgende.
Til fastholdelse af lette elementer på facaden, kan der bruges MSD spiral plugs, disse plugs kan bære max 5
kg pr plugs enhed.

