
Side 1 af 2

Voksning
Voksning beskytter overflader og bevarer bedst 
muligt farve, glans og finish. Gangbare overflader
bør ikke vokses, da de bliver glatte og dermed farlige.

Fladerne, der skal voksbehandles, skal være tørre
og helt rene. Husk at forarbejdet er en væsentlig
del af en tilfredsstillende voksbehandling
(se under Rengøring, side 2).

En årlig omgang med voks er som regel tilstrækkeligt, 
men de individuelle forhold er naturligvis det afgørende.

Der kan anvendes en almindelig autovoks, men en 
speciel (hård) voks, beregnet for GAP/GAV, er langt 
bedre.
Voksen påføres med rene klude eller tvist.
Et jævnt lag påføres og overskydende voks tørres
af med en ren klud.
Voksen skal derefter hærde.

Hvis overfladen er blevet slemt medtaget af vejr
og vind, vil rensning og behandling med voks sikkert 
ikke genoprette den ønskede finish. I sådanne tilfælde 
vil det være nødvendigt med en oppolering (se under
Polering, side 2).

Inspektion
Inspektion skal udføres efter de individuelle behov. 
Hvor inspektioner er af stor betydning for f.eks. drift 
og sikkerhed, kan der med fordel føres logbog over 
afholdte inspektioner.

Ved nogle produkter, hvor der er givet myndigheds-
tilladelse til etablering, f.eks. nedgravet kemikalietank, 
er der lovpålagt en ekstern tilstandsvurdering med
ca. 3 års interval. En sådan tilstandsvurdering skal 
udføres af en godkendt inspektør.

Inspektion kan økonomisk godt betale sig.
»Det er billigere at forebygge end at helbrede!«

Inspektion af industriprodukter bør udføres minimum 
pr. 2 år og bedst af fagfolk.

Ved inspektion kontrolleres overfladerne for skader, 
slidtage (mekanisk og kemisk), skjolder/misfarvninger 
og behov for rengøring.
Udfra konklusion af inspektionen udføres videre tiltag.

Ved mekanisk og kemisk slidtage skal overfladen 
renoveres efter behov. Dette er oftest gældende for 
industriprodukter (kemikalietanke og scrubberanlæg). 
Renoveringsarbejdet bør udføres af fagfolk.

Vedligeholdelsesvejledning
GAP/GAV produkter
(glasfiberarmeret polyester/vinylester)

GAP/GAV produkter er forholdsvis lette at vedligeholde. Dette er netop en af materialets store fordele.

For at vedligeholde et godt udseende, beskytte mod naturligt miljø og forureningskilder, mekanisk og kemisk 
slidtage samt forlænge levetiden bør denne vedligeholdelsesvejledning følges.



Side 2 af 2

Vedligeholdelsesvejledning
GAP/GAV produkter
(glasfiberarmeret polyester/vinylester)

Polering
Polering opfrisker matte og ridsede overflader,
så de fremstår som næsten nye.

Hvis der er særligt genstridige pletter, kan de ofte 
fjernes under poleringen eller med et affedtnings-
middel. Der skal skylles grundigt efter med vand.

Poleringsmiddel virker som fint sandpapir, og lidt
af overfladen (coatningen) fjernes hver gang, det 
anvendes. Pas derfor på med at tage for hårdt fat!

Poleringsmiddel kan påføres manuelt eller maskinelt. 
Ved manuel polering bruges rene klude eller et
særligt poleringstekstil.

Maskinpolering skal foretages med forsigtighed,
så fladen ikke overophedes. Poleringsmidlet der 
anvendes skal ligeledes være egnet til
maskinpolering.

Fjernelse af misfarvning
Hvis overfladen (coatningen) er misfarvet på grund
af manglende vedligehold, kan misfarvningen fjernes 
ved forsigtig vådslibning i de angrebne  
områder (800-1200 vandslibepapir).

Alle områder, også kurver, skal slibes i samme retning. 
Brug rigeligt med vand. Efter endt slibning skal fladen 
tørre op og efterses for evt. forglemmelser. Herefter 
poleres manuelt eller maskinelt (se under Polering).

Når poleringen er tilendebragt, skal poleringsmidlet 
vaskes af med rent vand, fladen skal tørre og
behandles med voks.

Rengøring
Rengøring og afvaskning af overflader hindrer
opbygning af snavs og belægninger, der kan medføre 
skjolder, pletter, mathed og ridser.

En god måde at opretholde det beskyttende vokslag 
på, er ved grundig rengøring med et voksholdigt 
rengøringsmiddel. 

Skal produktet rengøres i bund, hvilket gøres en  
gang årligt, bruges et skrapt rengøringsmiddel for  
at fjerne alle urenheder samt voks. Dette gøres inden 
produktet evt. poleres og efterfølgende behandles 
med voks.

Anvend et mildt rengøringsmiddel til den
almindelige rengøring, så vokslaget bevares.

Hvis uheldet er ude kan den opståede skjoldning 
fjernes med polerpasta eller ved let slibning  
(800-1200 vandslibepapir) og efterfølgende brug  
af polerpasta samt voks.


