
 

Ravago d.o.o., distributer za Slovenijo  Stran 1 

 

  

Prevod navodil za čiščenje fasadnih elementov 
RIEDER Fibre C in ÖkoSkin 

 
Navodila za čiščenje betonskih plošč, ojačanih s 
steklenimi vlakni 
 
 

Da bi med nameščanjem plošč zaščitili svetle in občutljive barve, uporabljajte čiste 
bele rokavice. 

 

Čiščenje plošč pred nameščanjem – prah pri rezanju in vrtanju 

Če plošče režete ali vanje vrtate na samem kraju nameščanja, morate ves prah, ki 
nastane pri rezanju ali vrtanju, takoj odstraniti s površine plošč, da se te ne umažejo. 
Po rezanju ali vrtanju prah odstranite z ročno metlico ali sesalnikom. Prepričajte se, 
da prah ni razpršen po celotni površini plošče. V večini primerov zadošča, da 
preostali prah s plošč odpihnete s kompresorjem za stisnjen zrak. Namesto tega pa 
lahko za čiščenje uporabite razredčeno čistilo "MC-Duroprob B" in površino obrišete 
z neabrazivno krtačo, gobo ali krpo iz mikrovlaken. Po tem plošče dobro sperite s 
čisto vodo. Če plošč ne boste namestili takoj po čiščenju, jih ne zlagajte eno na 
drugo, ko so še mokre. Med čiščenjem naj plošče stojijo pod kotom.  

 

Čiščenje nameščenih zunanjih plošč       

Razpršite razredčeno čistilno sredstvo po umazanih ploščah in površino obrišite z 
neabrazivno krtačo, gobo ali krpo iz mikrovlaken. Nato plošče dobro sperite s čisto 
vodo. 

 

Čiščenje po končani namestitvi 

Glede na stopnjo umazanosti se odločite, ali boste očistili celotno fasado. Običajno 
se priporoča čiščenje celotne fasade. 
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Čiščenje nameščenih notranjih plošč 

Razpršite razredčeno čistilno sredstvo po umazanih ploščah, očistite s krpo iz 
mikrovlaken in obrišite do suhega. 

 

Priporočeno čistilno sredstvo 

Za čiščenje plošč priporočamo uporabo čistilnega sredstva "MC Duroprob B", ki ga 
izdeluje podjetje MC-Bauchemie. Ker je čistilo v koncentrirani obliki, ga morate vedno 
razredčiti po navodilih proizvajalca. Če ga uporabljate nerazredčenega ali premalo 
razredčenega, lahko poškoduje obstoječo vodoodbojno zaščito. Rieder priporoča, da 
se pri čiščenju ravnate po navodilih proizvajalca, in ne odgovarja za škodo, ki 
nastane zaradi nepravilne uporabe čistilnega sredstva. Čistilno sredstvo in natančna 
navodila za uporabo so na voljo pri MC-Bauchemie (www.mcbauchemie.de).  

 

Opozorilo 

V primeru nepravilne uporabe lahko čistilo poškoduje obstoječo vodoodbojno zaščito, 
saj vsebuje močno topilo. 

 

Časovni presledki med posameznimi čiščenji 

Odvisno od lokacije gradnje in izpostavljenosti fasade (okoljski vplivi, kot so emisije, 
prah ali širjenje mahu) priporočamo letne preglede, s katerimi ocenite potrebo po 
čiščenju. Priporočamo čiščenje na vsakih 2 – 5 let. Navedeni časovni presledki med 
posameznimi čiščenji so standardne vrednosti, vendar pa je treba potrebo po 
čiščenju oceniti za vsak primer posebej. 

 

 


