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DRIFT- OCH UNDERHÅLL AV HUS - SKÅP
Transformatorstationer, isolerade hus, komponentskåp och teknikskåp är principiellt underhållsfria, men för att säkra ett optimalt korrosionsskydd och
levetid, är det nödvändigt att man besiktigar produkterna och förbättrar eventuella skador som kan komma från omgivningarna eller liknande.
BESIKTNING
Vi rekomenderar att man efter ca. 1 års driftstid besiktigar hus och skåp för eventuella skador och värdera vilka framtida slitage som kan komma på
produktet. Allt efter graden av slitage rekomenderar Priess A/S att man utför en besiktning där man förbättrar eventuella kommande skador, med en
intervall på 2 år och med max. 5 år i mellan. Allt detta är naturligtvis baserat på den värdering som blir gjord vid det första besöket. Är där ingen påverkan/slitage kan intervallet sättas upp.

					

Eksempel på ett hus där det vill vara minimal mekanisk
påverkan p.g.a. beläggningen omkring huset för att
									 förhindrar ogräset till att växa.

									
									
															
									
Exempel på ett hus med plattor, som säkrar ett minimalt
									
mekaniskt slitage på ytor. Men placering nära kusten gör att
									
man skall vara speciellt uppmärksam på korrosion.
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Exempel på et hus med stort mekaniskt slitage på
målarytan p.g.a. plantering.

Man bör vara speciellt uppmärksam på hus och skåp som står i kustnära områden, samt de hus som i vinterhalvåret är utsatt för salt och snö från
vägarna.

UNDERHÅLL
Man skall sträva efter att hålla hus och skåp fritt för gräs, grenar och annan plantering som är i fysik kontakt eller risk för kontakt med huset.
Gångjärn kontrolleras och smörjes med olja.
Huset besiktigas för lackskador och eventuella lackskador skall förbättras. Vid hänvändelse till Priess A/S kan man beställa grundfärg och topp lack.
Kom ihåg att upplysa ordernummret som står på insidan av dörren.
Konstateras där inga lackskador eller efter eventuella lackskador är reparerat och härdat, bör man tvätta produktet med algtvätt (minimum taket)

FÖRBÄTTRING AV MÅLNINGSREPARATIONER
Innan målningsreparationen utföres, slipas löstsittande målarfärg bort, samt området slipas med sandpapper korn 60-80. Därefter rengöres ytorna
med lacknafta innan färgen påföres. Vid äldre skador rekomenderars det att grunda området med en epoxy grundfärg F-294/2 TX eller liknande
Målarreparationen kan bara utföras i torrväder och vid temperaturer över 15o C.
När man använder målarfårg, bör man alltid följa säkerhetsinstruktionen och den tekniska instruktionen på aktuella produkter, samt att använda den
föreskrivna säkerhetsutrustning.
Målarfärg kan rekvireras från Priess A/S gennom att upplysa ordernummer.
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