
FDV - Forvaltning Drift og Vedlikehold
AGRIPA Glassrekkverk i syrefast stål (AISI 316, A4)

Om rekkverket:
Alle stål delene i Agripa Glassrekkverk er laget av høykvalitets syrefast stål, og oppgraderte 
godstykkelser som sikrer at rekkverket tåler mer belastning. Syrefast stål blir alikevel aldri 
helt korrosjonsbestandig, og det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold for å unngå 
brune flekkdannelser i overflaten.

Vedlikehold:
Vasking av glasset gjøres enklest med Zalo-vann eller vinduspussemiddel, klut og nal. 
Unngå riper forårsaket av sand eller annet smuss ved å spyle først og vaske forsiktig til det 
værste er fjernet. Stolper, skinner eller deler av stål fuktes først, deretter vask med egnet 
vaskemiddel (Vi anbefaler INNOSOFT B570). Bruk klut eller pusseskinn til å vaske 
rekkverket samt tørke vekk vann for å unngå skjolder. 

OBS:
Bruk aldri stålull, stålbørste, klor eller syreholdige rengjøringsmidler på ditt rekkverk. Pass 
på at gnister fra f.eks vinkelkutter ikke kommer i kontakt med ditt rekkverk, da stålspruten 
kan brenne seg fast og føre til rust. Benytt alltid et rent blad når du skal kappe i syrefast 
stål, da jern partikler fra blad brukt på vanlig stål kan smitte over og føre til rust.

Besiktigelse av glass og syrefast stål:
Besiktigelse skal skje på minst 3 meters avstand i vanlig dagslys. Vanlig dagslys er ensartet 
med lys fra overskyet himmel uten direkte sollys. Urenheter, skjolder og andre feil som ikke 
er godt synlig i vanlig dagslys fra denne avstanden, gir ikke berettiget grunnlag for 
reklamasjon og erstatning. Urenheter, skjolder og andre feil som er synlig kun i bestemte 
årstider, et bestemt lys eller annet bestemt tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som 
reklamasjon. Jfr. regler fra Glass og Fasadeforeningen. 
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