
BESKRIVNING Modulbyggda glaspartier med karm, även för offentliga miljöer.

UTFÖRANDE Glaspartier med karm i valfri NCS-kulör eller fanér. Kan utföras med spröjs. Standard 
 56/120 mm.

YTSKIKT Lackad i valfri NCS-kulör. Fanér i ek, björk, lönn, bok, furu m.m. Finns även i massivt trä 
 för t.ex. allmänna utrymmen. I standardutförande, NCS 0500. 

STOMME Stomme av MDF med urfräsningar i sidostycken för exakt och stabil montering. 
 Karmarna går även att få i massivt trä.

GLASTYP Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav upp till 48 dB. 
 Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vancevas färgskala.

FUKTBESTÄNDIGHET Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus 
 skyddas mot väta.
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FLEX WOODLINE
Drift- och skötselinstruktioner

TÄCKMÅLADE YTOR

Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) som uppfyller höga krav på 
fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och 
lösningsmedel.

RENGÖRING Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt 
 som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller 
 lösa ytan. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nedifrån och 
 upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Torka efter 
 med svamp eller fuktig trasa.
 Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

BÄTTRING Mindre skador bättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador 
 kräver som regel spackling och total ommålning.

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi 
rekommenderar för underhåll.



FANERADE YTOR

Fanerade snickerier är lackerade med en tvåkomponents syrahärdande klarlack (härdlack) som ger god fyllighet, 
repfasthet och ytfinish samt god härdighet mot de flesta hushållskemikalier.

RENGÖRING Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt. 
 Doppa en svamp eller trasa i lösningen och vrid ur väl. Torka uppifrån och ned. Torka 
 efter med torr trasa. Använd ej överskott  av vatten och inte medel som kan repa eller 
 lösa lacken. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller  förslitningen varit 
 onormal. Produkter som används för möbelunderhåll t.ex möbelvax och vaxpolish kan 
 användas men krävs normalt inte.

BÄTTRING Mindre skador bättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver 
 nedslipning och total ommålning.

GLASADE YTOR

RENGÖRING För att bibehålla sitt attraktiva utseende måste alla glasytor rengöras från tid till annan. 
 Hur ofta och i vilken omfattning, avgörs av nedsmutsningsgrad. Planglas är känsligt 
 för alkalier, som angriper och etsar ytan. Av denna anledning får glasytor inte utsättas 
 för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material. Normalt 
 smutsade glas rengörs med vatten, svamp och gummiraka eller sämskskinn. 
 I tvättvattnet tillsätts något neutralt till svagt alkaliskt tvättmedel (diskmedel). 
 Klisterrester efter etiketter och dekaler avlägsnas med något organiskt lösningsmedel, 
 som industrisprit (typ T-röd), mineralterpentin, ren bensin, trikloretylen eller 
 celloförtunning. Inget av dessa organiska lösningsmedel får komma i kontakt med 
 fogmaterialen mellan glasskivorna eller i aluminiumprofilerna.

 Olämpliga rengöringsmetoder
 Planglas får aldrig rengöras med grovrengöringsmedel av typ skurpulver, som innehåller 
 grova slipmedel eller starka alkalier. Inte heller får planglas komma i kontakt med 
 rengöringsmedel som innehåller fluorföreningar. Det är heller inte lämpligt att använda 
 rakblad för färgborttagning på glas, då ytan som regel alltid blir mer eller mindre 
 kraftigt repad.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

BÄTTRING Om en repa är ett faktum så finns det några möjligheter att förbättra repans utseende, 
 dock enbart för enstaka och mycket fina repor. En försiktig användning av ceriumoxid + 
 vatten ger en marginell förbättring. Risken är dock stor att man får många små repor på 
 köpet. Tyvärr så finns det ännu inte någon lämplig metod för åtgärd av en större repad yta.
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DEMONTERBARHET
FLEX systemväggar är flexibla och kan demonteras, flyttas eller ändras lika enkelt som de monteras upp. 
Ni kan alltså vara säkra på att ni har valt rätt lösning, hur ofta era behov än förändras. Med egna montörer 
säkerställer vi också att materialet återanvänds på ett effektivt sätt och att eventuellt överblivet material 
sorteras korrekt och återvinns. Detta arbetssätt är både ekonomiskt och miljövänligt och är en av hörnstenarna 
i företaget.

Alla delar i FLEX systemväggar prefabriceras och ytbehandlas i våra produktionsanläggningar, där de bästa 
förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns. Därefter monterar våra specialutbildade 
montörer komponenterna på plats. Detta ger en kostnadseffektiv process med stora initiala ekonomiska fördelar 
som sedan ökar i takt med att nya behov uppstår och ni behöver anpassa era lokaler.

Ombyggnads- och ändringsarbetena utförs också av våra montörer och eftersom det varken blir byggdamm, 
målarfärgslukt eller buller kan vi arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Vi lagerhåller material till våra systemväggar för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen och arbetar 
rikstäckande, vilket betyder att våra montageledare och montörer finns nära er var i landet ni än befinner er.

ARBETE/PRODUKT
FLEX Interior Systems AB utför som underentreprenör leverans och montage av invändiga systemväggar, 
specialframtagna efter era behov eller ur våra serier FLEX Fineline, FLEX Plainline, FLEX Woodline och 
FLEX Glassline.


