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Avanceret
rengøring

Damprens – – – 4 gange årligt Daglig 4 gange årligt

Vådaftørring – – – 2 gange årligt1 Daglig –

Højtryksvask – – – 2 gange årligt1 Daglig –

Brintoveriltedamp2 ● ● ● ● ● ●

Kemisk
resistens*

Gælder for desinfektionskemikalier – 2 gange årligt 2 gange årligt 2 gange årligt Daglig 2 gange årligt

Ethanol – 70% 70% 70% 70% 70%

Natriumhypoklorit – 0,1% 0,1% 0,1% 5% 0,1%

Brintoverilte – – – 0,5% 0,5% 0,5%

1. Ikke relevant for Ecophon Hygiene Performance™ Ds. 
2. Metode iht. leverandør af HPV-udstyr.
* Liste over testede kemikalier kan ses på produktsiderne på ecophon.dk
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Vådaftørring Ugentlig*** Ugentlig*** Ugentlig Daglig – – Ugentlig Ugentlig Ugentlig** Ugentlig***

Aftørring & 
støvsugning

Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig Daglig** Daglig

* for yderligere information om, hvordan man rengør og desinficerer vores Hygiene-serie, se venligst Avanceret rengøring og kemisk resistens for Hygiene-serien.
** Gælder for Akutex FT White Frost og Super G.
*** Gælder for Akutex FT White Frost.

Rengøring og 
desinfektion
Ecophon vedligeholdelse

Læs mere om rengøringsmetoder og hvilke produkter, der 
passer bedst til dine behov.

Rengøring 

Avanceret rengøring og kemisk resistens for Hygiene-serien

Denne brochure indeholder produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. Specifikationerne er tiltænkt som en generel guide til hvilke produkter, der er mest 
hensigtsmæssige til de anførte præferencer. De tekniske data er baseret på resultater opnået under typiske testforhold eller mange års erfaring under normale forhold. De anførte 
funktioner og egenskaber for produkter og systemer er udelukkende gældende under forudsætning af, at instruktioner, installationsdiagrammer, montageanvisninger, vedligehol-
delsesinstruktioner og andre anførte betingelser og anbefalinger er overholdt og efterlevet. Afvigelse herfra, såsom ændring af specifikke komponenter eller produkter, medfører, 
at Ecophon ikke kan gøres ansvarlig for produktets funktion, følgevirkninger og egenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner indeholdt i denne brochure er generel 
information og udgør ikke en del af en kontrakt. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkter uden forudgående varsel. For seneste information, se da venligst www.ecophon.
dk eller kontakt din Ecophon repræsentant. 
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Ecophons produkter er designet til at sikre den bedste ydeevne i branchen under hele deres levetid, lige fra installation 
til bortskaffelse efter brug, samt genanvendelse. Denne ydeevne omfatter branchens bedste akustik, holdbarhed og 
ergonomi, men også hygiejne (inklusive ingen bakterie- eller skimmelvækst) og rengøringsvenlighed. Rengøring, hvad 
enten det er regelmæssigt eller i vedligeholdelsesøjemed, er en standard aktivitet under vore produkters levetid.

Denne folder giver en oversigt over de rengøringsprocedurer, der anbefales for Ecophon produkter. For mere uddybende 
retningslinjer, tjek produktets tekniske datablad for at sikre dets kompatibilitet med de beskrevne rengøringsmetoder, 
eller kontakt Ecophon.

For at sikre holdbarheden af Ecophons loftplader bør man altid følge nogle generelle anbefalinger: 

-  Udfør regelmæssig vedligeholdelse af ventilationsanlægget
-  Undgå trykforskelle mellem plenum og rummet, medmindre det er specifikt anbefalet af Ecophon
-  Brug rene bomuldshandsker ved håndtering af pladerne

Bemærk: Anvendelse af clips på bagsiden af pladerne letter rengøringen.

Rengøring
De almindelige rengøringsmetoder for loftplader 
kræver brug af en blød mikrofiberklud (lavet af min. 
70 % polyester).

Tørrengøring: Aftør med en blød mikrofiberklud 
med bløde cirkulære bevægelser, eller anvend 
en støvsuger med en blød børste eller med 
en mikrofiberklud viklet rundt om standard-
børstehovedet. Indstil suget til et reduceret niveau 
og støvsug forsigtigt med meget blød kontakt 
mellem støvsugerhovedet og pladerne. Støvsug med 
lineære bevægelser.

Vådrengøring: Mæt mikrofiberkluden med vand 
eller en mild rengøringsmiddelopløsning, tilpasset 
indendørs malede overflader. Aftør med cirkulære 
bevægelser og et moderat tryk.

Avanceret rengøring
I krævende miljøer skal loftpladernene være 
kompatible med avancerede rengørings-, 
desinficerings- og skrubbemetoder. 

Lavtryksvask: Påfør en passende rengøringsskum 
eller gel på overfladen, skyl derefter med vand 
og aftør til sidst overfladen med en ren, blød 
mikrofiberklud (lavet af min. 70 % polyester). Tør 
med blide cirkulære bevægelser.

Højtryksvask: Ved hjælp af en højtryksvasker 
kan loftplader, der er fastgjort med clips, rengøres 
med et tryk på mellem 20 og 40 bar, hvis afstanden 
mellem dyse og loftpladen er mindst 0,5 m. 
Ved et højere tryk, dog ikke over 100 bar, anbefales 
det at demontere pladerne fra skinnesystemet, 
placere dem mod en hård overflade og holde en 
afstand på mindst 1 m mellem dyse og plade. I alle 
tilfælde anbefales det at holde en vinkel på 30° og 
en vandtemperatur på 20° C. Rengør overfladen i 
lineære bevægelser. 

Damprensning: Påfør damp på pladens overflade 
med en dyse sammen med en mikrofiberklud 
(minimum 70% polyester), i blide cirkelbevægelser.

Desinfektion med brintoveriltedamp: I henhold til 
testmetode anført af Bioquell. 

Kemisk resistens 
Specifikke Ecophon-produkter er designet til at tåle 
brug af almindelige vaske- og desinfektionsmidler. 
Produkterne har været udsat for vaske- eller 
desinfektionsmidler gentagne gange og er evalueret 
iht. ISO 11998:2006 (“Determination of wet-scrub 
resistance and cleanability of coatings”), ved brug af 
en blød mikrofiberklud af minimum 70% polyester.



Ecophon er den førende 
leverandør af indendørs 
akustikløsninger, der forbedrer 
effektivitet og livskvalitet. Vi 
tror på den forskel, som lyd 
kan gøre for vores hverdag, og 
er passionerede fortalere for 
vigtigheden af rumakustik for 
menneskers trivsel - uanset sted, 
aktivitet eller behov.

Vores løfte ”A sound effect on 
people” er vejledende for alt, 
hvad vi gør. Vi er stolte over 
den medmenneskelige tilgang, 
som dette løfte er baseret 
på. Vores kompromisløse 
engagement i transparent 
bæredygtig praksis. Og, 
som en del af Saint-Gobain 
koncernen, gør vi vores til, at 
verden bliver et bedre hjem. 
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