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TVÄTT AV LACKERADE YTOR 

Pulverlackade ytor måste rengöras och underhållas regelbundet för att säkerställa att lackens 

dekorativa och skyddande egenskaper bibehålls över tid. 

Om lacken inte rengörs på rätt sätt – eller inte rengörs regelbundet – kan avlagringar byggas 

upp på ytan och långvarig kontakt kan orsaka skador på lacken. 

 

 Detta kan inbegripa defekter på ytan (såsom korrosion) och att den dekorativa effekten går 

förlorad (genom t.ex. fläckar eller förkalkning). 

 

Korrekt rengöring är därför viktig för att lacken skall fylla sin funktion under en lång tid. 

 

Rengöring av pulverlackade ytor 
Normal  rengöring  skall utföras genom regelbunden tvättning med rent vatten som innehåller 

ett milt rengöringsmedel: 

• Den yta som skall rengöras skall vara sval, inte het (helst under 25 °C) 

 • Ytorna skall sköljas först med kallt rinnande vatten för att avlägsna grus och lösa 

avlagringar  

• Rengöring skall utföras med en mjuk trasa eller svamp  

• Rengöringsmedlet skall ha ett pH i intervallet 5–8 och måste spädas och användas i enlighet 

med tillverkarens rekommendationer  

• Det utspädda rengöringsmedlets temperatur får inte överstiga 25 °C  

• Rengöringsmedlet bör inte få vara i kontakt med lacken längre än vad som är absolut 

nödvändigt för att möjliggöra en effektiv rengöring. Detta bör inte överstiga 1 timme  

• Omedelbart efter rengöringen skall ytan sköljas noggrant med rent rinnande kallt vatten för 

att sedan torkas av med en mjuk trasa  

• Starkt sura eller alkaliska rengöringsmedel får inte användas  

• Slipande rengöringsmedel kan orsaka repor eller andra skador på ytor och får inte användas 

under några som helst omständigheter  

• Kommersiella rengöringsmedel kan orsaka skador på lacken och bör testas för sin 

lämplighet före användning 

Normal rengöring är kanske inte tillräcklig för att avlägsna vissa material som inte är 

vattenlösliga. Exempel på det är fett, olja, tätningsmedel med silikon och rester från lim eller 

skyddstejp. I sådana fall: 

• Isopropanol eller White Spirit kan användas (inte terpentinsubstitut) • Det rekommenderas 

starkt att ett litet icke synligt område testas före användning • Andra lösningsmedel – eller 

rengöringsmaterial som innehåller lösningsmedel – får inte användas 
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