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Drift og Vedligehold 
 Hvidlakeret ventilationsfittings

Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Hvidlakeret 

ventilationsfittings. Den indeholder vigtige informationer om brug, 

vedligeholdelse og rengøring. Derudover indebærer den væsentlig 

information vedr. sikkerhed, og bør derfor læses grundigt igennem inden 

produktet tages i brug.

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du 

naturligvis altid velkommen til at kontakte os: 

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk
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Hvidlakeret ventilationsfittings: Drift og vedligehold

Produktetbeskrivelse

JRV's Hvidlakeret ventilationsfittings er en produktserie af rør, kanaler, faconstykker og maling til alle typer 

ventilation. Hele serien er af høj kvalitet og fås i Hvid Ral 9016 udførelse. 

Brug af Spraymaling 

Anvendelse:

• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, gammel lak, rust, støv og snavs, før produktet påføres. 

• Husk at benytte korrekt beskyttelsesudstyr. Beskyttelseshandsker, der tåler opløsningsmidler.

• Ved brug bør spraymalingen have stuetemperatur. Anbefalede forarbejdes temperatur er 15-25 °C 

• Før brug rystes spraymalingen i 2 minutter. Efterfølgende sprayprøve anbefales. 

• Afstand til overfladen, der skal behandles skal være mellem 25-30 cm. 

• Påfør malingen i flere tynde lag. Mellem påføring af lagene, skal sprayen rystes. 

• Husk altid at vaske hænderne før pauser og ved arbejdsophør. 

• Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur og tykkelsen på de påførte lag. 

Spraymalingen kan benyttes til både ubehandlede og behandlede overflader af træ, metal, aluminium, 

glas, sten og diverse typer af plastik. 

Advarsler: 

Ved brug af produktet undgå kontakt med øjne og hud samt at indånde gasserne / dampene fra 

spraymalingen, da dette kan forårsagede alvorlig øjneirritation, sløvhed og svimmelhed. I tilfælde 

af kontakt med øjne, skyld grundigt med åbnet øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Ved 

sløvhed eller svimmelhed, søger for øjeblikke frisk luft og drik vand. Hvis symptomer fortsætter, 

kontakt straks læge. 

Sørg for tilstrækkelig udluftning. 

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn

Vask altid hænderne før pauser og ved arbejdsophør. 

Produktet er yderst brandfarligt. Beholder under tryk, kan briste ved for meget varme. Må ikke 

udsættes for varme over 50 °C.  Skal holdes væk fra varme overflader, gnister, direkte sollys, åben 

ild og andre antændelseskilder.  

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Bortskaffelses af indhold / beholderen skal gøres iht. lokale regler. 
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Hvidlakeret ventilationsfittings: Drift og vedligehold

Brug af Tuschpen

Anvendelse:

• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, gammel lak, rust, støv og snavs, før produktet påføres. 

• Husk at benytte korrekt beskyttelsesudstyr. Brug passende handsker.

• Før brug rystes tuschen i 2 minutter. Efterfølgende maleprøve anbefales. 

• Påfør malingen i flere tynde lag. Mellem påføring af lagene, skal tuschen rystes. 

• Husk altid at vaske hænderne før pauser og ved arbejdsophør. 

• Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur og tykkelsen på de påførte lag. 

Tuschpennen kan benyttes på overflader af glas, metal, beton, glanspapir og lignende glatte overflader. 

Derudover er den velegnet på mørke og transparente overflader.

Advarsler: 

Ved brug af produktet undgå kontakt med øjne og hud samt at indånde gasserne / dampene fra 

tudsen, da dette kan forårsagede alvorlig øjneirritation, sløvhed og svimmelhed. I tilfælde af kon-

takt med øjne, skyld grundigt med åbnet øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Ved sløvhed 

eller svimmelhed, søger for øjeblikke frisk luft og drik vand. Hvis symptomer fortsætter, kontakt 

straks læge. 

Sørg for tilstrækkelig udluftning. 

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn

Vask altid hænderne før pauser og ved arbejdsophør. 

Produktet er yderst brandfarligt. Beholder under tryk, kan briste ved for meget varme. Må ikke 

udsættes for varme over 50 °C.  Skal holdes væk fra varme overflader, gnister, direkte sollys, åben 

ild og andre antændelseskilder.  

Må ikke brændes, heller ikke efter brug.

Bortskaffelses af indhold / beholderen skal gøres iht. lokale regler. 
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Hvidlakeret ventilationsfittings: Drift og vedligehold

Brug af Lakstift 

Anvendelse:

• Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, gammel lak, rust, støv og snavs, før produktet påføres. 

• Husk at benytte korrekt beskyttelsesudstyr. 

• Ved brug bør lakstiften have stuetemperatur. Anbefalede forarbejdes temperatur er 15-25 °C 

• Før brug rystes lakstiften i 2 minutter. Efterfølgende maleprøve anbefales. 

• Det anbefales, at have fornuftig afstand til overfladen, der skal behandles.

• Påfør lakken i flere tynde lag. Mellem påføring af lagene, skal lakken rystes. 

• Husk altid at vaske hænderne før pauser og ved arbejdsophør. 

• Tørretiden afhænger af den omgivende temperatur og tykkelsen på de påførte lag. 

Lakstiften kan benyttes til både ubehandlede og behandlede overflader af træ, metal, aluminium, glas, 

sten og diverse typer af plastik. 

Advarsler: 

Ved brug af produktet undgå kontakt med øjne og hud samt at indånde gasserne / dampene fra 

lakstiften, da dette kan forårsagede alvorlig øjneirritation, sløvhed og svimmelhed. I tilfælde af kon-

takt med øjne, skyld grundigt med åbnet øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Ved sløvhed 

eller svimmelhed, søger for øjeblikke frisk luft og drik vand. Hvis symptomer fortsætter, kontakt 

straks læge. 

Sørg for tilstrækkelig udluftning. 

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn

Vask altid hænderne før pauser og ved arbejdsophør. 

Produktet er yderst brandfarligt. Beholder under tryk, kan briste ved for meget varme. Må ikke 

udsættes for varme over 50 °C.  Skal holdes væk fra varme overflader, gnister, direkte sollys, åben 

ild og andre antændelseskilder.  

Må ikke brændes, heller ikke efter brug.

Bortskaffelses af indhold / beholderen skal gøres iht. lokale regler. 
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Hvidlakeret ventilationsfittings: Drift og vedligehold

Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted. 

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtede  

hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet. 

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsan-

visning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet. 

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbet-

ingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Garanti

Rengøring

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring.

Rengøring af ventilationsfittings

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld 

altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, 

og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge 

stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 

http://www.jrv.dk
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JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag
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