Windpanel
Drift og vedligehold
I har valgt at bruge et Etex Building
Performance-produkt til jeres
byggeri. Når en bygning står
færdig, vil der med årene opstå
forfald og slitage. Derfor er det
vigtigt med jævnlig check af
bygningen og at udbedre de evt.
skader, der måtte være opstået.
Derfor har vi udarbejdet en
checkliste, der er lige til at gå til.

Vedligehold af Vindspærrer
Vindspærre kræver normalt ikke
nogen form for vedligeholdelse for
at bevare sine egenskaber og
funktion udover periodisk eftersyn
som normalt for bygninger.

Eftersyn/renhold
Trods pladen ikke kræver
vedligehold, er der ydre ting,
der kan påvirke pladens
holdbarhed, såsom træer og buske
Der findes 3 slags vedligehold
m.v., der vokser tæt på bygningen.
Forebyggende vedligehold
Der er nogle få enkle ting, der skal
At forebygge gennemføres
INDEN, der er opstået skader. gøres regelmæssigt fx
forår/efterår. Vi har lavet et par
Hvor tit dette skal gøres,
punkter der bør tjekkes et par
afhænger af det valgte
gange
årligt, for at bevare en lang
produkt. Det er afgørende for,
levetid
på din vindspærre.
om materialerne kan opnå
deres normale levetid.
Tjek
1 Ventilationsåbninger under
Afhjælpende vedligehold
vinduerne, ved sokkelen, ved
Der vil sandsynligvis
sammenføjninger og overgange
efterhånden opstå nogle
rengøres, så det fulde
skader på bygningen.
ventilationsareal er åbnet, og
Det kan være storm- og
en uhindret ventilation af
vandskader, hærværk,
hulrummet mellem vindspærre
påkørsel, brand, osv. Det er
og facade sikres.
typisk skader, der opstår
pludseligt, og som ofte skal
udbedres straks for at
begrænse en spredning af
skaden.
Oprettende vedligehold
Det oprettende vedligehold er
uundgåelig, men via det
forebyggende vedligehold,
udskydes tiden. Oprettende
vedligehold sker, når dele af
bygningen er ved at være
slidt ned. Fx vinduer, tag osv.

Fugtophopning
Fugt ophobning som følge af
langvarig dårlig ventilation kan på
sigt forringe den forventede lange
levetid på ivarssons vindspærre.
Genbrug/nedbrydning
ivarssons vindspærre kan direkte
genbruges efter nedrivning som en
del af fx knust bygningsaffald til
genanvendelse som vejfyld eller
betonfyld. Beskadigede eller
ødelagte plader kan også
afleveres til godkendt kommunal
genbrugsstation som »ikke
brændbart« materiale. Se
sikkerhedsdatablad
på det valgte produkt på
www.siniat.nu.
Sikkerhed
her henvises til pallesedlen, som
leveres med hver ordre. Da
ivarssons vindspærre indeholder
portlandscement, anvendes
forholdsreglerne for cement.

Garanti
Etex Nordic a/s er tilsluttet
Byggeleveranceklausulen og
2 Lækager omkring tagrender og tekniske service bistår gerne med
nedløbsrør repareres
råd og vejledning.

Ved et almindelig facade eftersyn
vil man normalt skulle udføre de
for vindspærren nødvendige tiltag.

Råd og Svamp
Vindspærren er
modstandsdygtige over for råd og
svamp, det er dog vigtig at sikre at
ventilationen er intakt, da råd og
svamp evt. kan opstå i den øvrige
konstruktion, hvis der sker fugt
De hænger sammen således at
hvis den forebyggende vedligehold ophobning.
udføres med grundighed, vil de
andre udskydes væsentligt.
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