1) Algemeen
De frequentie is afhankelijk van de atmosfeer waarin de expositie plaatsvindt en dient met
gelijkmatige tussenperioden te worden uitgevoerd.
De methode is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de objecten; het verdient te allen tijde
aanbeveling vooraf de objecten met water af te spoelen om zand en dergelijke te verwijderen.
De reiniging dient altijd van boven naar beneden te worden uitgevoerd en het is van belang
dat, na elke reiniging waarbij reinigingsmiddelen zijn gebruikt, het oppervlak goed wordt
nagespoeld met schoon water zodat geen resten van het reinigingsmiddel achterblijven.
2) Frequentie
Objecten, welke regelmatig door regenwater worden gereinigd en niet geplaatst zijn in zee- of
industrieklimaat, dienen ten minste 1 maal per jaar te worden gereinigd.
Bij zee of in industriegebieden dienen objecten, welke regelmatig door regenwater worden
gereinigd, tenminste 2 maal per jaar te worden gereinigd.
Objecten zonder natuurlijke reiniging door regenwater dienen, onafhankelijk van de atmosfeer,
tenminste 3 maal per jaar te worden gereinigd.
3) Vervuilingsgraad
Licht tot matig vervuilde objecten kunnen worden gereinigd met schoon warm water waaraan
een mild werkende vloeibare zeep is toegevoegd, bijvoorbeeld Teepol (ex Shell)
Matig tot sterk vervuilde objecten kunnen worden gereinigd met licht polijstende
reinigingsmiddelen, bijvoorbeeld Viscosal F950 (ex Henkel)
Reinigingsmiddelen kunnen door de fabrikant qua samenstelling worden gewijzigd zonder dat dit in de
aanduiding van het product naar voren komt. Thielco Staalindustrie B.V. kan hieromtrent geen verantwoording
nemen en het verdient derhalve vóór toepassing op bruikbaarheid te testen

Deze gegevens zijn, gebaseerd op onze huidige kennis, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch kunnen van geval tot geval afwijken. Derhalve kan aan het gebruik van deze
gegevens geen garantie ontleend worden, noch kan daaruit aansprakelijkheid voor THIELCO
STAALINDUSTRIE B.V. voortvloeien.
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Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo

ROOSTERS, TRAPTREDEN, THERMISCH VERZINKEN, KLEURZINK® POEDERCOATEN, THERMISCH CENTRIFUGAAL VERZINKEN,
MECHANISCH VERZINKEN, GEOMET®

