Lackdoor Industri AB
Underhåll av mässing och koppar partier
Högglanspolerade mässing/koppar partier är inte skyddslackerade. Ytan är relativt
känslig för repande och slipande föremål, dukar eller svampar. Vid putsning skall
man använda mjuka trasor och putsmedel med polerande och inte slipande verkan.
Mekaniskt verkande medel, såsom stålborstar, stålull, smärgel och sandpapper får
absolut ej användas.
Mässing och koppar som inte putsas mörknar mer eller mindre långsamt genom
luftens påverkan. Det är en förändring som ofta är oproblematisk och önskvärd. I
vissa fall vill man påskynda processen genom att oxidera mässingen/kopparen redan
i tillverkningsskedet.
Om ytan är påverkad av fetter (fingeravtryck, etc.) eller andra frätande ämnen kan
den på längre sikt få skador som är svåra att putsa bort. Det gäller speciellt i fuktiga
miljöer.
Ser man att det uppstår en fläckvis påverkan, där det syns mer distinkt, mörkare eller
ärggröna fläckar, kan det vara bäst att putsa bort fläckarna eller putsa hela ytan.
Fett kan först tvättas med hett vatten. Efterpustning bör man göra med mjuka trasor,
som ovan. Tänk på att vara extra försiktig när ytan är oxiderade så man inte putsar
fram oönskade nyansskillnader.
Håll efter fönsterputsare, så att de torkar upp vattnet på underlisten. Putsvattnet
brukar innehålla sprit eller tvättmedel, som angriper ytan.
Ytor som ej blir utsatta för regn, speciellt horisontella, skall tvättas ofta, då dessa ytor
lättare blir angripna av korrosion.
Entrédörrar under tak, som dessutom är utsatta för värmestrålning från entrén, är
extra känsliga för korrosions angrep och skall därför rengöras med tätare intervaller
Gångjärn, lås, spanjoletter och andra rörliga metalldelar skall smörjas vid behov,
dock inte låscylindrar.
För smörjning av gångjärn skall vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt fett
användas. Dörren lyfts så att gångjärnstappen blir synlig (ca 15-20 mm) och fett
påförs på tappen. Lämpligen lyfter man dörrbladet med dörr eller skivlyftare
alternativt kofot och träkloss. Efter att fettet påförts sänks och lyfts dörren några
gånger så att fettet sprids ut jämt. Torka av överflödigt fett med en torr trasa.
En välskött och underhållen dörr ser bättre ut, fungerar bättre och har längre livslängd
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