Carl F 2000 beslagserie
Carl F har udarbejdet nærværende informationsark med det formål, at vejlede entreprenører, bygherrer samt øvrige brugere af
Carl F 2000 serien

Kvalitet
CF2000 beslagserien er produceret i mat børstet rustfri stål klasse AISI 304 som giver optimal beskyttelse mod korrosion i langt
de fleste indvendige og udvendige miljøer.
Rustfrit ståls modstandsdygtighed over for korrosion skyldes en tynd, slidstærk hinde af passiv men stabil chromoxid. Denne
hinde er inaktiv, usynlig, ekstremt vedhæftende og reparerer sig selv, så stålet beskyttes bedst muligt. Skulle hinden blive
beskadiget eller fjernet, gendannes den automatisk, forudsat at atmosfærens ilt uhindret kan reagere med stålets chrom indhold.
En række delkomponenter kan være fremstillet i andre materialer såsom polymer, messing eller aluminium.
Alle greb er produceret og testet i henhold til EN1906:2012 og kan anvendes til højfrekvent dagligt brug.

Vedligehold og rengøring
Tilspænding af beslag bør kontrolleres i forbindelse med det årlige eftersyn. Eventuelle løse beslag skal da efterspændes. Ved
korrekt montering skal der altid anvendes blå sikringsbrik for optimal fasthold af skruer og greb på begge sider af låsekassen
Såfremt der opstår pletter på overfladen, skyldes disse ikke det rustfrie stål, men derimod urenheder i vandet, luften eller
rengøringsmidler, som ikke er blevet fjernet grundigt nok fra overfladen
Pletter kan undgås ved omhyggelig rengøring.
Hvis der forekommer misfarvning eller pletter, kan de fjernes med et polermiddel til rustfrit stål eller med flydende skurepulver.
Der afsluttes med at skylle grundigt med rent vand, hvorefter der poleres med en blød, tør klud.
I maritim/kystnært miljø, industri- og i områder med kraftig forøget påvirkning af chlorid, svovl- og nitrogenoxider kan det være
nødvendigt at anvende produkter i AISI 316 / A4 stål for at undgå misfarvning.
Kun ved korrekt brug, montage og vedligeholdelse er produktet dækket af produktgaranti.

Yderligere information
Opstår der tvivlstilfælde om montering, anvendelse, og vedligeholdelse af CF 2000 produkter skal leverandøren kontaktes for råd
og vejledning.
Produkterne bliver leveret i henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Carl F Sikring . sikring@sanistaal.dk . Tlf. 72 27 88 53

