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Vi leverer
gennemtænkte
løsninger og
godt håndværk.
MBM & MAB er en familieejet dansk virksomhed.
Vi udvikler og producerer automatik til porte,
døre og vinduer, brandsikring samt unikke
glasløsninger til byggeriet - og så er der to ting vi
aldrig går på kompromis med. Det er god kvalitet
og godt håndværk.
I mere end 35 år har vi leveret individuelle
løsninger til offentlige og private virksomheder
i Skandinavien. Gennemtænkte løsninger,
velproportionerede og godt udført i de bedste
materialer - og det har vi faktisk tænkt os at
blive ved med.
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Bygningsprofiler
Glas - hærdet og lamineret glas
Glaspladerne er iht. standarden DS/EN 14449.
Glaskonstruktionerne består af 2 lag hærdet klar glas, der er lamineret sammen med 1, 14mm mellemliggende klar
PVB-folie.
Hærdning af de enkelte glasplader er udført iht. standarden DS/EN 12150.
Der er udført hul boring samt kantbearbejdning i form af en poleret kant på alle sider af de enkelte glasplader, inden disse er
blevet hærdet og afslutningsvis lamineret sammen i 2-lags opbygninger.
De leverede glas opfylder krav til personsikkerhedsglas i klasse I (B) 1 iht. DS/EN 12600.
Med hensyn til vedligeholdelse af glasset kan det oplyses, at der ikke skal foretages nogen form for løbende vedligeholdelse ud
over almindelig rengøring.
Glasset kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.
Opmærksomheden henledes dog på, at glas kan ridses ved anvendelse af skarpe og hårde genstande mod glassets overflade.
Ligesom PVB-folien kan beskadiges, hvis den udsættes for kemiske forbindelse som eksempelvis væsker og siliconer samt
lignende produkter.
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Prælakeret og exoleret aluminium
Bygningsprofiler Prælakeret aluminium og eloxeret aluminium Normalt er en afvaskning i varmt vand tilstrækkelig,
men milde vandbaserede rengøringsmidler kan også anvendes til rengøring af den lakerede overflade. Sørg altid for at
efterskylle med rent vand. Rengøring skal udføres fra top til bund.
Undgå bl.a. nedenstående, da dette kunne beskadige den lakerede overflade:
•
•
•
•
•
•
•

Brug af skuremidler
Stærke syrer og baser
Klorholdige midler
Organiske opløsningsmidler
Aftørring på tør overflade
Brug af hårde børster og skurresvampe
Rengøring udføres når overfladen er blevet grim, ved aflejringer af luftforurening, ved belægning og ansamlinger af
snavs.

Normalt vil det være 2-4 gange årligt. Pulverlakeret aluminium Rengøring foretages mindst hver 6. måned.
Facader beliggende i nærheden af stærkt forurenende kilder, såsom industriområder og ved kyster, skal rengøres
mindst hver 3. måned.
Ellers rengøring efter den miljøbelastning emnet er udsat for.
Vindueskarme og andre komponenter i jordhøjde bør rengøres oftere, f.eks. kan rengøring af vindueskarme fore- tages
samtidig med
pudsning af vinduesglas.
Rengøring af emner der normalt ikke er udsat for regnvand skal rengøres oftere, da forureningen har mulighed for at
arbejde sig i
overfladebelægningen.
Rengøring af polyesterbelagte komponenter udføres med vand tilsat svage (neutral pH-værdi) vaskemidler, evt. autoshampoo med voks.
Rengøringen bør foretages med blød børste eller blød svamp. Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste
rengøringsmidler indeholder afspændingsmidler
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Produkternes forventede levetid
Forudsat at et produkt er monteret og anvendt som tiltænkt, afhænger af produktets levetid af det omgivende miljø og
graden af vedligeholdelse, herunder særligt renholdelse.
Det forventes, at lakerede bygningsprofiler vil fastholde deres egenskaber og generelle æstestik og kun udvikle mindre
ændringer i glans og farve over en periode på 10 år.
Dette forudsætter:
•
•
•
•

At overfladen er specificeret til minimum den akutelle korrosionsklasse
At bygningsprofilen rengøres jævnligt
At det ikke har en længerevarende kontakt med væsker eller andre materialer
At overfladen ikke er påført skader, hvor korrosion kan opstå

Alt det ovenstående afspejler naturligvis specifikationerne fra leverandørerne af de anvendte pladematerialer eller
overfladebehandlingens tilføring.
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Bilstrupvej 2
7800 Skive
Danmark

Tel +45 70 20 66 70
info@mbm-mab.dk

www.mbm-mab.dk

BESØG

vores hjemmeside på

mbm-mab.dk
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