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Bevezetés A SKRIN homlokzati kazetták olyan termékek, amelyek sokoldalúságuknak 
köszönhetően széles körben használhatók az építőiparban. Jól beválnak 
homlokzatburkolatként mind az új, mind a korszerű épületeknél. A legkisebb 
épületek, például garázsok, fészerek vagy családi házak, valamint nagy homlokzat 
felületű irodaházak, kereskedelmi, középületek vagy többcsaládos házak 
burkolására is használhatók.

A SKRIN homlokzati kazetták vízszintesen és függőlegesen is beépíthetők.  
A beruházók igényeinek megfelelően különböző védő- és korrózióállóság osztályát 
figyelembe vevő  bevonatokat alkalmaznak, amelyek széles színválasztékban állnak 
rendelkezésre. A BP2 az építési terv által  olyan megkövetelt rendszermegoldásokat 
is kínál, mint a sarkok és kötőelemek. Lehetőség van nem szabványos elemek 
gyártására is.

A BP2 a kivitelezőknek támogatást nyújt a tervezési szakasztól a kivitelezési 
szakaszon át a létesítmény átvételéig, valamint a létesítmény üzemeltetése során.

Tervezési célokra olyan táblázatok állnak rendelkezésre , melyek lehetővé teszik 
a konzolok és a szerelőprofilok megfelelő távolságának megválasztását.  
A számításokat a Lengyel Építési Szabványoknak megfelelően végezték el.

A P01 és P02 profilok terhelési táblázata a K01 és K02 konzolokkal max. 1,0 m távolságban 

Profil t [mm] A terhelés fajtája

Jellemző terhelés 1 m2 felületre
Jellemző 
terhelés 
profilra

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m

Távolság [m] 0,70 0,60 0,50 0,40 1 mb

P01 1,25
támaszra (nyomás) 0,77 0,77 0,77 1,35 0,60

a támaszról (szívás) 0,98 0,98 0,98 1,71 0,76

P02 1,25
támaszra (nyomás) 0,60 0,60 0,60 1,04 0,46

a támaszról (szívás) 0,87 0,87 0,87 1,53 0,68

P03 1,50
támaszra (nyomás) 0,66 0,66 0,66 1,15 0,51

a támaszról (szívás) 1,18 1,18 1,18 2,07 0,92



Függőleges elrendezés

Vízszintes elrendezés
A szabványos  kazetta méretei

A szabványos  kazetta méretei

A kazetta méretei felár ellenében

A kazetta méretei felár ellenében
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1. Általános információk     

A szerelési utasítás a BP2 által kínált 
homlokzati rendszerek szerelésével 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. 
Elsősorban az ilyen rendszerek szerelőinek 
szól, de az építészek, kivitelezők, 
fővállalkozók, felügyelők vagy beruházók 
számára is tartalmaz információkat.

Az ilyen típusú homlokzati rendszereket 
már évek óta használják az építőiparban. Az 
elmúlt évtizedekben a technológia rohamos 
fejlődésnek indult, ami az építőiparban 
uralkodó igen nagy keresletnek 
köszönhető. Az idő kulcsfontosságú 
tényezővé vált bármely beruházás 
jövedelmezőségének meghatározásában. 
Ezért az olyan termékek sikeresek lettek, 
amelyeket rövid időn belül le lehet gyártani 
és az építkezés helyszínére leszállítani, és 
gyorsan és költséghatékonyan beépíteni, 
szinte bármilyen időjárási körülmények 
között. Ezeknek a termékeknek kiváló 
minőségűnek kell lenniük, hogy 
megfeleljenek az esztétikai és tartóssági 
kritériumoknak, valamint az érintett 
országban érvényes építési előírásoknak és 
szigorú szabványoknak.
A szerelési utasítás lépésről lépésre 
mutatja be, hogyan kell egy ilyen rendszert 
biztonságosan és helyesen szerelni. 
Számos gyakorlati megfontolást tartalmaz, 
amely segítségével a felhasznált anyag 
jellemzőinek figyelmen kívül hagyásából,  
beburkolásra való szerkezet rossz 
előkészítéséből vagy a nem megfelelő 
szerszámok használatából eredő lehetséges 
problémák elkerülhetők. A BP 2 által 
gyártott és szállított homlokzati rendszer a 
következőkből áll:

SKRIN homlokzati kazetták - műszaki adatok 

A SKRIN homlokzati kazetta legnagyobb és legkisebb méretei

Műszaki jellemzők

Szélesség A1 min/max - vízszintes szerelés 300/3000 mm

Magasság B1 min/max - vízszintes szerelés 300/800 mm

Szélesség A1 min/max - függőleges szerelés 300/3000 mm

Magasság B1 min/max - függőleges szerelés 300/1000 mm

Vastagság C1  30 mm

Fuga szélessége - vízszintes FH/függőleges FV 25/25 mm

Szerelőfuratok ovális 6x15 mm, kerek  Ø 9 mm

Szellőzőnyílások Ovális  6x15 mm

Lemezvastagság 1,00 mm / 1,25 mm / 1,50 mm

Bevonatok és színek az ügyfél egyedi igényeinek megfelelően 

Összekötőelem rejtett / látszó

Szerelési módszer vízszintes / függőleges

1. Horganyzott (porfestett) vagy bevonatos 
horganyzott  1,00; 1,25; 1,50 mm 
vastagságú lemezből készült, vízszintesen 
vagy függőlegesen szerelt SKRIN 
homlokzati kazettákból  

2. Horganyzott 2,00; 2,50; 3,00 mm 
vastagságú lemezből készült konzolokból. 

3. Az omega, c-profil, szögvas profilok 
formájú horganyzott és bevonatos 1,25; 
1,5 mm vastagságú lemezből készült 
rendszerrácsból

4. 0,7; 1,00; 1,25 mm vastagságú 
horganyzott lemezből és 0,7; 1,00; 1,25 
mm vastagságú bevonatos horganyzott 
lemezből készült bádogos elemekből.
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Az alap kazetta  vízszintes elrendezésű szereléshez

Vízszintes csatlakozás

Vízszintes csatlakozás

Függőleges csatlakozás

Függőleges csatlakozás

Az alap kazetta  függőleges elrendezésű szereléshez

A BP2 homlokzati rendszer hagyomány-
os falazott vagy monolit falra , amely 
egy klasszikus szellőztetett homlokzat 
jellemzőivel rendelkező válaszfalat képez, 
vagy falkazettákra és szendvicspanelre 
szerelhető. A rendszer használata nagyon 
univerzális, és különböző típusú épülete-
kre alkalmazható:
- nem lakóépületek: kereskedelmi, iroda- 
és középületek, valamint ipari csarnokok.
- lakóépületek: többcsaládos és 
egycsaládos házak.
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Az SKRIN fali kazetták a homlokzaton 
a BP2 kínálatában található 
homlokzatburkolatokkal összeköthetők, 
mint például a LINEA homlokzati 
panelekkel, a SINUS hullámlemezekkel 
és a trapézlemezekkel különböző 
kombinációkban, valamint más elemekkel  
is összeállíthatok. 
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L sarok kazetta vízszintes elrendezésű szereléshez

U sarok kazetta vízszintes elrendezésű szereléshez

A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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L sarok kazetta függőleges elrendezésű  szereléshez

U sarok kazetta függőleges elrendezésű szereléshez

A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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Trapéz kazetta vízszintes elrendezésű  szereléshez

Trapéz kazetta függőleges elrendezésű szereléshez

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm
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A BP2 cég a beruházási folyamat minden szakaszában műszaki tanácsadást és 
homlokzati rendszerünk teljes vagy egyszerűsített kivételezési terv elkészítését 
ajánlja. Rendelkezünk a vonatkozó statikai információkkal ( az elvégzett vizsgálatok 
és számítások alapján). Különösen a tervezők számára ezzel megkönnyítve egy ilyen 
homlokzat tervezését, valamint egy BIM-könyvtárral, amely segíti az építészeket* a 
tervezési folyamatban. 

A megfelelő jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal rendelkezünk, amelyek igazolják, 
hogy rendszerünk a hatályos építési előírásoknak és az előírt szabványoknak 
megfelelően alkalmazható.

A munka megkezdése előtt fontos a kiviteli terv megismerése valamint annak 
ellenőrzése milyen körülmények között fog megtörténni a szerelés. Ez vonatkozik 
mind a szerelés helyszínére, mind az építkezés helyszínére szállított homlokzati 
rendszer egyes elemeire.

A szerelési helyszín esetében ellenőrizzük :

- a tartószerkezet tervvel való megfelelőségét ( nincsenek-e túllépve a maximális 
és minimális eltérések, és összehasonlítjuk a homlokzati rendszer gyártójának 
eltéréseivel, hogy a normákon belül vannak-e). 

- hogy megfelelően sik e a felület, valamint azt, hogy a homlokzat szerelési helyén 
már minden munka befejeződött-e. 

- a homlokzatnál ellenőrizzük, hogy van-e elegendő hely az állványok vagy 
emelőállványok, daruk stb. felállításához. A szerelés során használandó 
felszereléseket és szerszámokat összegyűjtünk, és a munkaterületet az építésvezető 
utasításainak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően biztosítjuk.  

*Ez a termék megtalálható az 
építészek és tervezők számára 
készült BP2 BIM könyvtárunkban 
www.bim.bp2.eu

2. A homlokzati rendszer 
szerelésének előkészítő 
tevékenységei
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3. A szerkezet előkészítése

Az SKRIN homlokzati kazetták bármilyen 
falon használhatók, mivel egy fogadó 
szerkezetre, azaz egy acélrácsra vannak 
felakasztva.

Az első lépés a konzolok 
összeszerelése a gyártó által biztosított 
műhelydokumentáció szerint. 
Miután ellenőriztük, hogy a munka az 
aktuális időjárási körülmények között 
megkezdhető-e (az olyan elemek 
esetében, mint a kazetták, nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
a szélsebesség nem haladhatja meg 
a 10 m/s-ot), a gyártó által biztosított 
műhelydokumentáció alapján 
megkezdjük a konzolok összeszerelését. 
Mérőműszerek (kézi vagy mechanikus) 
segítségével a konzolokat megfelelő 
pozícióba helyezzük és a falra szereljük,  
hogy azután  a rácsot könnyedén 
lehessen rögzíteni hozzájuk. A konzolok 
szereléséhez a terv és a rögzítési 
technika gyártójának utasításai szerinti 
mechanikus vagy vegyi horgonyokat 
használunk , amelyeket a megfelelő 
aljzathoz választunk ki és meghatározott 
távolságban egymástól és a fal végétől 
. Ezután ellenőrizzük , hogy sik e a 
felületünk és a szintezést.

Az 1. ábra mutatja a maximális konzolok 
közötti távolságot. 
A 2. ábra a konzolok beállítási 
tartományát mutatja. A konzolok 
felszerelése után ellenőrizni kell ,hogy 
egy vonalban és szintben vannak e.

A konzolok beállítási tartománya 20 mm-ig

Maximális távolság 700 mm

M
ax

im
ál

is
 tá

vo
ls

ág
 1

00
0 

m
m

Δ5

1. ÁBRA A KONZOLOK FALRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE

2. ÁBRA A KONZOLOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

Szemléltető példa - panelek 
felszerelése vízszintes elrendezésben.
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3. ÁBRA A RÁCS FELSZERELÉSE A KONZOLOKRA

4. ÁBRA RÁCS TŰRÉSHATÁRAI

Az Δ1 és Δ2 méretek tűréshatárai ± 1 mm.

Δ1

L + Δ2

A következő lépésben elkezdjük a rácsok 
összeszerelését, figyelembe véve a 
különböző típusokat és azok rendeltetését. 
A szerelés után az egyenes vonalúságot és 
a szintet újra ellenőrzik, figyelembe véve a 
gyártó által a rendszerhez előírt legnagyobb 
és legkisebb eltéréseket.

Δ2

Szemléltető példa - panelek 
felszerelése vízszintes elrendezésben.
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5. ÁBRA INDÍTÓ SÁV SZERELÉSE

A  Δ3 és Δ4 méretek tűréshatárai ± 1 mm

A következő lépés az ún. indító sáv 
szerelése, ez egy 1,25 mm vastag 
lemezből készült bádogos elem, amelynek 
felszerelését a kiviteli tervvel meg kell 
erősíteni, különösen annak a homlokzaton 
való elhelyezését, amelyet a kazetták 
homlokzaton való szerelésüknek ott 
megadott kezdő koordinátája határoz 
meg. Ezután ellenőrizzük a szerelt indító 
sáv egyenességét és szintjét. A kivitelezési 
terv alapos áttanulmányozása lehetővé teszi 
a bádogos elemek és a kazetták szerelési 
sorrendjének meghatározását. Egyes 
bádogos elemeket a kazetta előtt, másokat 
pedig a kazetta felszerelése után szerelnek 
fel.

4. Az indító sáv szerelése
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Szemléltető példa - panelek 
felszerelése vízszintes elrendezésben.
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6. ÁBRA AZ ELSŐ KAZETTA FELSZERELÉSE

Ezután elkezdjük a homlokzati kazetták 
szerelését a megadott szerelési sorrendnek 
és kazettatípusnak megfelelően.

Az első kazettát a rácshoz és az indító 
sávhoz rögzítik a kazettákkal borítandó 
felület bal vagy jobb oldalán. A bal és jobb 
oldal irányába történő szerelés egyaránt 
megengedett.

5. Kazetták szerelése

Először az első függőleges kazettasort 
kell felszerelni.

7. ÁBRA AZ ELSŐ FÜGGŐLEGES SOR FELSZERELÉSE
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Szemléltető példa - panelek 
felszerelése vízszintes elrendezésben.
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8. ÁBRA AZ ELSŐ VÍZSZINTES SOR SZERELÉSE

Ezután a vízszintes sorok alulról felfelé 
haladva kerülnek felszerelésre.

A kazetták szerelési iránya

9. ÁBRA A MÁSODIK VÍZSZINTES SOR SZERELÉSE
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Szemléltető példa - panelek 
felszerelése vízszintes elrendezésben.
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10. ÁBRA A FELSŐ BEÉPÍTÉST BEFEJEZŐ BÁDOGOS 
ELEMNEK  FELSZERELÉSE

Miután a felületet a felső széle mentén 
lefedtük, felszereljük a befejező bádogos 
elemet. 

Szemléltető példa - panelek 
felszerelése vízszintes elrendezésben.



Kaseton elewacyjny SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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11. ÁBRA HOSSZANTI KERESZTMETSZET RÉSZLETE

Egy hagyományos szellőztetett vízszintes elrendezésű homlokzat hosszanti keresztmetszete 

6. Részletek

SKRIN homlokzati kazetta

Rendszerrács

Rendszerkonzol
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12. ÁBRA A KERESZTMETSZET RÉSZLETE

Egy hagyományos szellőztetett vízszintes elrendezésű homlokzat keresztmetszete 

Maximális távolság 700 mm Maximális távolság 700 mm

SKRIN homlokzati kazetta Rendszerprofil P01 Rendszerkonzol K01



13. ÁBRA AZ INDÍTÓ SÁV RÉSZLETE 

Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

 Wspornik obróbki pasa startowego O03

50

24

14

29

50

78

157
11

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka pasa startowego O02

Pas startowy O01

Indító sáv O01

50

24

29

14

Indító sáv bádogos eleme O02 Indító sáv bádogos elemének tartója O03

157

78

5011
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SKRIN homlokzati kazetta

Indító sáv bádogos elemének tartója O03

Indító sáv bádogos eleme O02

Indító sáv O01



120

80

Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

80

120
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14. ÁBRA A BELSŐ SAROK RÉSZLETE

SKRIN homlokzati kazetta

A két panel összeköttetését fedő bádogos 
elem O04

A két panel összeköttetését fedő bádogos elem O04



Systemowy narożnik SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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15. ÁBRA A KÜLSŐ SAROK RÉSZLETE I. VÁLTOZAT

SKRIN rendszer sarok

Rendszerrács

Rendszerkonzol
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16. ÁBRA A KÜLSŐ SAROK RÉSZLETE II. VÁLTOZAT

Kaseton elewacyjny SKRIN

Profil systemowy P02

Konsola systemowa K02

Obróbka sysytemowa O05
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30

50

Obróbka systemowa O05

Rendszer bádogos elem O05

SKRIN homlokzati kazetta

Rendszerprofil P02

Rendszerkonzol K02



Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka parapetu O06

Wspornik obróbki parapetu O07

Indító sáv O01 Indító sáv bádogos eleme O02 Indító sáv bádogos elemének tartója O03

Ablakpárkány bádogos eleme O06 Ablakpárkány bádogos elemének  tartója O07

93°

Szerelési útmutató                                                                      SKRIN homlokzati kazetta

22

50

87°

17. ÁBRA ABLAK RÉSZLETE, A-A KERESZTMETSZET 

SKRIN homlokzati kazetta

Indító sáv O01

Indító sáv bádogos eleme O02

Indító sáv bádogos elemének tartója O03

 Ablakpárkány bádogos eleme O06

 Ablakpárkány bádogos elemének  tartója O07
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2529°
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157

78
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Kaseton elewacyjny SKRIN
Obróbka maskująca połączenie

Konsola systemowa K02

Profil systemowy P02

Łącznik 2 do montażu kasetonów

Łącznik 3 
do montażu konsolIzolacja 

z wełny
mineralnej Łącznik 1 łączący profile

kasetonu z oknem O08

Rendszerkonzol K02

Összekötőelem 1 -  
a profil összeköttetéséhez

Összekötőelem 2 - a kazetták 
szereléséhez

Rendszerprofil P02
A kazetta és az ablak összeköt-
tetését fedő bádogos elem O08

SKRIN homlokzati kazetta

A kazetta és az ablak összeköttetését fedő bádogos elem O08
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20
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25
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50

50

Rendszerkonzol K02Rendszerprofil P02

Összekötőelem 3 -  
a konzol szereléséhez

Ásványgyapot 
szigetelés
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18. ÁBRA ABLAK RÉSZLETE: B-B KERESZTMETSZET

15

25
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Obróbka attykowa O09

Kaseton elewacyjny SKRIN

Wspornik obróbki attykowej O10

Obróbka attykowa O09 Wspornik obróbki attykowej O10

19 19
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57 37 30

129Attika bádogos eleme O09 Attika bádogos elemének  tartója O10
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19. ÁBRA AZ ATTIKA BEFEJEZÉSÉNEK RÉSZLETE

Attika bádogos eleme O09

Attika bádogos elemének  tartója O10

SKRIN homlokzati kazetta



Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11
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20. ÁBRA A MÁSIK FALHOZ VALÓ ÖSSZEKÖTÉS RÉSZLETE

SKRIN homlokzati kazetta

A falhoz való összeköttetést fedő bádogos elem O11

A falhoz való összeköttetést fedő bádogos elem O11
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7. Bádogos elemek rendszere



A két panel összeköttetését fedő bádogos elem O04

Indító sáv bádogos elemének tartója O03
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8
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Rendszer bádogos elem O05
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Ablakpárkány bádogos eleme O06
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Ablakpárkány bádogos elemének  tartója O07

A kazetta és az ablak összeköttetését fedő bádogos elem O08
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Attika bádogos eleme O09

Attika bádogos elemének  tartója O10
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A falhoz való összeköttetést fedő bádogos elem O11
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Rendszerkonzol K01
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Rendszerkonzol K02
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Rendszerprofil P01

Rendszerprofil P02
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Rendszerprofil P03

Rendszerprofil P04
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Rendszerprofil P05

Rendszerprofil P06
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A szerelési munkák befejezése és a védőfólia eltávolítása után a kazettákon lévő zsírt, 
port és szennyeződéseket egy enyhe vízben oldódó tisztítószert (pH ~7) tartalmazó 
vizes oldattal pamutkendő vagy szivacs segítségével kézzel kell eltávolítani, majd 
vízzel leöblíteni. Ajánlott ezt a tevékenységet pozitív hőmérsékleten végezni. 

1. A szennyeződés eltávolítása

A kazetták és panelek felületén (pl. a felszerelés után) nem szabad laza tartozékokat, 
lemezdarabokat, fúróforgácsokat és egyéb fémtárgyakat hagyni, amelyek korrózió 
kialakulásának veszélyét jelenthetnek, és veszélyt jelenthetnek a felhasználókra is, pl. 
magasból való leesésük esetén.  

2. Ellenőrzés 

A kazetták és panelek felületének alapos ellenőrzése (különösen a fedett helyeken, 
pl. ereszek, a lemezek összeköttetései bádogos elemekkel, élek) legalább évente 
egyszer ajánlott. Figyelembe kell venni, hogy minél magasabb a környezet korróziós 
agresszivitása, annál gyakoribb és alaposabb ellenőrzésre van szükség. A kazetták 
és panelek valamint bádogos elemek rögzítését is évente ellenőrizni kell, mivel a 
kötőelemek hiánya vagy sérülése szivárgást, nedvességet és ennek következtében a 
bevonat károsodását és a korrózió veszélyét okozhatják. 
Az ellenőrzéskor minden sérült kötőelemet ki kell cserélni, a meglazultakat pedig 
meg kell húzni. 

3. Burkolatok tisztítása  

A lemezek burkolófelületeinek mosásának célja a homlokzat esztétikáját rontó 
és a korrózióvédelem tartósságára kedvezőtlenül ható látható szennyeződések 
eltávolítása. Azokban az élelmiszeripari létesítményekben, ahol a mikrobiológiai 
tisztaság követelmény, egyidejűleg speciális tisztító- és fertőtlenítőszereket kell 
használni. Több tényező határozza meg egy adott tisztítószer alkalmazhatóságát 
a kazettáknál és paneleknél : a panelburkolat és a szerves bevonat típusa; a 
tisztítás gyakorisága; a tisztítás alapossága. Azokban az esetekben, amikor a 
szennyeződéseket nehéz csak vízzel eltávolítani, a lemezek felületének tisztítására 
mosószerrel kevert víz is használható. Enyhe, vízben jól oldódó, 4-9 közötti 
megengedett pH-értékkel rendelkező mosószerek használata ajánlott. A mosószert 
minden mosás után alaposan le kell öblíteni tiszta vízzel. Különleges esetekben, 
amikor a higiéniai követelmények ipari tisztító- és fertőtlenítőszerek használatát 
teszik szükségessé, a burkolat mosásakor a tisztítószer gyártójának ajánlásait kell 
követni. Ajánlatos egy tisztítási tesztet végezni (egy kis területen), hogy ellenőrizzük, 
hogy a tisztítószer nem károsítja vagy lágyítja-e a szerves bevonatot. A tisztítószerek 
a gyártó által megadott koncentrációban, megfelelő erősséggel és 30 °C-ot meg 
nem haladó hőmérsékleten nem érintkezhetnek a bevonattal 30 percnél tovább. 
Az öblítéshez használt tiszta víz nyomása a fúvóka kimeneténél nem haladhatja meg 
az 5 MPa (50 bar) értéket , és a vízsugár becsapódási pontjánál nem haladhatja 
meg a 0,04 MPa értéket  (ilyen nyomást egy 5 MPa nyomású vízsugár okoz, ha a 
fúvóka 15°-os szögben, a faltól 20-30 cm távolságra van elhelyezve). Az öblítést 
nagyon óvatosan kell elvégezni a helyiség, létesítmény felső részén kezdve, hogy 
az összes tisztítószer le legyen öblítve. Ne feledje, hogy a végén alaposan ki kell 
öblíteni a vízelvezető rendszereket ( csatornarendszer, ereszcsatorna stb.). Általános 
szabályként a víz hőmérséklete nem lehet magasabb 30 °C-nál. Kivételt képez a zsír 
lemosására szolgáló vízzel történő öblítés, amikor a víz hőmérséklete átmenetileg 
50 °C-ra növelhető. A zsírt puha ruhával és lakkbenzinnel lehet eltávolítani. Az így 
tisztított felületeket azonnal tiszta vízzel kell leöblíteni. A szerves oldószerek vagy 
csiszoló tisztítószerek használata szigorúan kerülendő. Nem szabad kazettáknál 
és paneleknél gőztisztítást vagy 0°C alatti vagy azzal egyenlő hőmérsékletű 
helyiségekben vízzel történő öblítést alkalmazni.

8. A kazetták és a homlokzati 
panelek tisztítása és 
karbantartása      
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