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Voor het periodiek onderhoud en onderhoud op termijn van Sprayplan akoestisch spuitwerk kunnen de
volgende richtlijnen aangehouden worden:
-

Voor de verwijdering van stof, spinrag, e.d. dient gebruik gemaakt te worden van een stofzuiger
of gelijkwaardig voorzien van een zachte borstel waarmee het oppervlakte kan worden gereinigd zodanig dat de oppervlaktestructuur van het product intact blijft.

-

Het aantal keren dat een dergelijk onderhoud moet worden uitgevoerd en het tussentijdse interval is sterk afhankelijk van de projectomstandigheden echter wordt geadviseerd minimaal één
keer uit te voeren binnen een periode van drie jaar.

-

Beschadigingen aan Sprayplan, welke het gevolg zijn van een externe oorzaak, kunnen door
Warmteplan op regiebasis worden hersteld. De hiervoor geldende regietarieven voor verbruik
van materiaal, inzet van materieel, reisvergoeding en arbeidsloon worden jaarlijks vastgesteld en
sturen wij u op verzoek graag toe in de vorm van een onderhoudsofferte.

-

Of herstelwerk handmatig of machinaal moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de aard en
omvang van de beschadiging.

-

Indien de beschadiging onderdeel is van een groter vlak dient rekening gehouden te worden
met mogelijke kleur- en textuurverschillen tussen het te herstellen en bestaande gedeelte wanneer slechts plaatselijk wordt gerepareerd.

-

Uitlaatgassen, nicotine, vet, luchtstromen langs het oppervlak e.d. kunnen na verloop van tijd
een niet of nauwelijks reinigbare verkleuring achterlaten.

Om een sterk vervuilde oppervlakte op termijn op te frissen zijn er de volgende mogelijkheden:
-

Het dekkend overspuiten van de bestaande laag met een nieuwe laag Sprayplan.
De akoestische werking blijft intact en wordt zelfs iets beter.

-

Het dekkend overspuiten van de bestaande laag met een SurfaceCoat in vrijwel dezelfde kleur
als de bestaande laag of donkerder kleur indien gewenst. Dit kan verzorgd worden door ieder in
de Airless spuittechniek gespecialiseerd Schildersbedrijf. De SurfaceCoat wordt op advies van
Warmteplan B.V. geleverd in iedere gewenste RAL kleur.

-

Bij het meermalen overspuiten van Sprayplan met SurfaceCoat zal de akoestische werking afnemen.

-

Het geheel afsteken van de laag en opnieuw aanbrengen van Sprayplan.

Voor alle door Warmteplan of hiertoe gecertificeerde dealers en onderaannemers uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gelden de laatste Sprayplan installatievoorwaarden.
Op verzoek sturen wij u hiervan graag een exemplaar toe.
Dit onderhoudsadvies geeft de stand der ontwikkeling weer van het product op het tijdstip van
drukken en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid.
De gegevens zijn geldig in combinatie met andere Sprayplan documentatie.
Verzekert u zich ervan dat u steeds de nieuwste uitgave van dit productblad gebruikt.
Hanteer bij de verwerking van dit product de standaard installatievoorwaarden.
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