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Underhållsinstruktion

Teknisk och estetisk livslängd
Aluminium-zink är en produkt som ofta väljs av estetiska 
skäl, men man måste vara medveten om att detta är 
ett rostskydd, och att rosmönstret och utseendet kan 
variera mellan fram- och baksida och från rulle till rulle. 
Ytan kan också mörkna ojämnt med tiden eftersom 
detta handlar om ett i hög grad levande material, och 
inga garantier kan utfärdas vad gäller utseendet.

Aluminium-zink bör därmed framför allt betraktas som 
en teknisk och inte en estetisk produkt. Med detta sagt 
är det ändå så att både arkitekter och fastighetsägare 
verkligen uppskattar materialets utseende. 

Att tänka på under konstruktion och 
användning
Lindabs aluminium-zink får inte förvaras utomhus eller 
i en fuktig miljö när ordentlig lufttillförsel (syre) inte kan 
garanteras. Detta är fallet om materialet staplas som 
plåtar på en pall eller förvaras som rullar. Vit- och/eller 
svartrost kommer att uppstå på ytan, precis som på 
zink eller galvat. Även om detta inte påverkar materialets 
tekniska egenskaper negativt är det en ytdefekt som de 
flesta inte uppskattar. 

Om metallbeläggningen skadas kan det innebära för-
sämrat skydd mot miljöpåverkan. Om skador uppstått 
måste rostskyddsmedel appliceras på nytt. 

Undvik att rita på ytan med blyertspenna. Tusch går 
bra. 

Inspektion
Direkt efter installationen ska alla lösa föremål som 
krokar, plåtbitar, borrbits och andra metallföremål 
avlägsnas från takytor och takavvattningssystem. 
Kontrollera att tak, väggar och takavvattningssystem är 
rena. Skräp och smuts håller plåten fuktig vilket ger en 
förhöjd korrosionsrisk.

Rengöring
Regn räcker ofta till för att hålla ytan ren. De smutsav-
lagringar som inte sköljs bort av regnet kan tvättas bort 
med en mjuk borste och vatten. Detta ska göras minst 
en gång om året. Var särskilt noga med ytor i så kallad 
regnskugga, det vill säga där regnet inte kommer åt att 
skölja av ytan.

Förväntad livslängd
Aluminium-zink är känsligt när det kombineras med 
koppar, bly, våt cement, bitumen, kol och järn. Det-
samma är fallet med många andra material utan 
ytbeläggning, till exempel galvaniserad stålplåt och zink. 
Undvik därför att vatten rinner ned på plåten från platser 
där sådana material förekommer eftersom detta kan få 
ytan att korrodera. Aluminium-zink får aldrig ha direkt-
kontakt med vått trä.
Aluminium-zink får inte användas i alkaliska miljöer med 
högt pH-värde. Det gäller i synnerhet i närheten av djur-
stallar där urin och spillning kan påverka luften.
Tryckimpregnerat trä innehåller bland annat kopparsal-
ter som orsakar korrosion. Placerar man en balkong i 
tryckimpregnerat trä ovanför ett tak täckt av aluminum-
zink kommer taket att bli förstört på bara några år.

För produkter tillverkade av Lindabs aluminium-zink 
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift

att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom

att designa innovativa produkter och lösningar som

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att

utveckla metoder som gör att vi kan producera

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet


