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Vedligeholdelsesvejledning 
 
For at bevare et flot visuelt indtryk og sikre optimal levetid anbefales det, at Profilmetal Trapezplader og 
Profilmetal Tagstensplader vedligeholdes i overensstemmelse med nedenstående retningslinier. 
 

Rengøring efter montering 
Efter montering skal alle metalspåner fjernes. Under montering opstår der metalspåner ved tilskæring og når 
der bores eller skrues. Hvis metalspåner efterlades på pladerne efter montering, vil der opstå rustpletter. 
Metalspåner fjernes bedst med en blød børste. 

 

Kontrol 
Når Profilmetal Trapezplader eller Profilmetal Tagstensplader er monteret på en bygning, skal der mindst én 
gang om året gennemføres kontrol af pladerne. Tre ting kontrolleres: 
 
For det første om der sidder snavs eller algedannelser på pladerne som skal fjernes. I områder hvor regnen 
ikke kan vaske pladerne er der størst mulighed for ophobning af snavs. I områder uden sol er der størst 
mulighed for algedannelser. Rengøring foretages ifølge nedenstående retningslinier. 
 
For det andet hvorvidt monteringen af pladerne er intakt; hvorvidt tilbehør som taghætter, rørmanchetter og 
skumklodser sidder korrekt, hvorvidt fuger er intakte o.s.v. Opståede problemer udbedres med det samme.  
 
For det tredje skal det undersøges om pladernes overflade er intakt. Områder behandlet med 
reparationsmaling, snitflader og pladernes kanter bør have speciel opmærksomhed. Hvis der er opstået 
skader skal sådanne straks udbedres. Se fremgangsmåde under udbedring. 
 

Rengøring 
Er der behov for at rengøre Profilmetal Trapezplader eller Profilmetal Tagstensplader kan pladerne vaskes 
med blød børste og vand tilsat autoshampoo. Efterfølgende skal der skylles med rent vand. Der må ikke 
anvendes kemikalier, slibemidler eller redskaber, der kan skade pladerne. En højtryksrenser er normalt ikke 
nødvendig, men kan anvendes med lavt tryk. 
 

Udbedring 
Opstår der skader på pladernes overflade, skal de straks udbedres. Skader behandles efter følgende 
metode: 
 
1. Fjern alt løst materiale. Hvis der er opstået rust skal den fjernes helt ved slibning eller sandblæsning. 
 
2. Rengør med alkalisk rengørningsmiddel: F.eks. 5% kausisk soda opløsning tilsat opvaskemiddel. Skyl 
med vand og lad tørre. 
 
3. Herefter kan det skadede område genmales. Maling skal vælges efter skadens karakter: Er både 
overflade og galvaniseringen væk, skal der grundmales med en zinkholdig grunder. Er overfladen væk men 
galvaniseringen intakt skal der grundmales med en grunder, der er egnet til galvaniseret stål. Er overfladen 
intakt kan den overmales efter rengøring. 
 
Vær opmærksom på at der altid er en risiko for at maling af nogle områder medfører farveforskelle. Følg i 
øvrigt farveleverandørens anvisninger.  
 

Bemærk 
Nærværende er alene at betragte som vejledende, og vedligehold og udbedring skal naturligvis tilpasses de 
konkrete forhold. Profilmetal giver ingen garanti for de anførte metoder. 
Profilmetal opdaterer vedligeholdelsesvejledningen hvis nødvendigt. Eventuelle nye versioner vil kunne ses 
på Profilmetals hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Profilmetal. 
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