
Siti avfallsbeholder 

 
Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner 
 

 
Avfallsbeholderen er i rustfritt stål.  

Stålet kan også leveres i elforzinket lakkert valgfri RAL- farge 

Avfallsbeholdere har låseanordning og åpnes med trekantnøkkel 

 

Generell rengjøring: 
 

VARMFORSINKET/GALVANISERET STÅL 

Varmforsinkning av stål er en effektiv korrosjonsbeskyttelse og krever minimalt vedlikehold. Man 

betrakter overflaten som vedlikeholdelsesfri i zinkbelegningens levetid, dvs. inntil zinklaget begynner 

at tære bort på deler av ståloverflaten.  

Elementer som utsettes for aggressive miljøpåvirkninger, f.eks. veisalt, vil dog oppnå en lengere 

levetid ved jevnlig vasking med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel uten syre. 

OVERFLATE 

En zinkoverflate beskytter stålet katodisk. Under varmeforsinkningsprosessen skjer det en reaksjon 

mellom de to metaller, som medfører en legering mellom metallene. Dermed festet det zink på 

stålet, denne varmgalvanisering kan ved levering fremstå ulik i grovhet og glans – men vil bli mere 

ensartet over tid. 

VEDLIKEHOLD 

Rengjøring: Foretas med ca. 6 måneders intervall med alminnelig rengjøringsmidler uten innhold av 

syre. Høytrykksspyling kan også anbefales i ekstreme tilfeller, dog skal spyletrykket tilpasses, så zink-

laget ikke faller av. Ved jevnlig vask av den varmforsinkede overflaten for salt og lignende aggressive 

stoffer forlenges levetiden av produktet. Graffiti: Fjernes med renset bensin eller terpentin. 

Alternativt kan man også bruke lakkfjerner, forutsatt at disse ikke er korrosive over for zink eller stål. 

Hvitrust: Områder med hvitrust kan dannes, hvis det på steder ligger vann på en forsinket overflate. 

Dette er ufarlig og påvirker ikke korrosjonsbeskyttelsen.  Hvis ønsket, kan lett hvitrust fjernes med en 

stiv nylonbørste og varmt vann. 

SKRUER OG BOLTER 

Det benyttes skruer og bolter til montasje av rustfritt stål som er syrefast i A2 kvalitet.  



PULVERLAKERING 

Stålet i produktene kan leveres pulverlakkert i en standard RAL farge. Pulverlakkeringen er 

værbestandig og slagfast. RAL lakerede overflater krever kun lett vedlikehold etter følgende 

retningslinjer:  

Rengjøring: Foretas med ca. 6 måneders intervall. Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler 

uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler.  

Graffiti: Det kan fjernes med sterke kjemikalier, men det skal gjøres med stor forsiktighet, da det kan 

oppløse lakken. Det skal primært anvendes renset bensin eller terpentin.  Vaskingen etterfølges av en 

voksbehandling med alminnelige autopleiemidler. Rengjøringsmiddel: Nøytralt rengjøringsmiddel Ph-

verdi fra 5.5 til 7.5.  

Etterbehandling: Bilvoks, som gjør den rengjøring senere lettere. 

Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid med produsent.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc. 
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