Teippausten pesu- ja hoito-ohjeet
Averyn tarramateriaalit voidaan kiinnittää monille erilaisille pinnoille, edellyttäen että pinnat ovat puhtaita
ja kuivia. Pinnan tulee olla puhdas myös rasvasta, liasta, silikonista, vahasta ja kiillotteista. Mahdolliset auton
pintavauriot tulee myös korjata ennen yliteippausta tarran moitteettoman kiinnittymisen takaamiseksi. Mikäli
auton pinta on maalattu, yliteippauksen voi toteuttaa vasta 4 viikon kuluttua maalauksesta.
Teippausten paras mahdollinen kestävyys saavutetaan valitsemalla käyttötarkoitukseen ja teipattavaan
pintaan sopiva materiaali ja liima. Asennus tulee tehdä valmistajan ohjeita noudattaen. Oikealla materiaalivalinnalla, oikeaoppisella asennustekniikalla sekä teippausten pesulla ja huoltamisella varmistat tarran parhaan
mahdollisen kestävyyden.

Teippausten oikeaoppinen puhdistaminen
Averyn tarramateriaaleilla tehdyt teippaukset voidaan puhdistaa tai pestä yleisimmillä autojen tai mainosten
pesuun soveltuvilla pesuaineilla. Ajoneuvot voidaan myös pestä kaikilla yleisillä autoteollisuuden käyttämillä
puhdistusmenetelmillä (esim. painepesuri ja autopesulat), kunhan valmistajan ohjeita noudatetaan.
Kaikki pesussa käytettävät aineet on laimennettava tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aineiden ei tulisi
olla kemiallisesti liian aggressiivisia, koska voimakkaat liuottimet sekä naarmuttavat pesuaineet ja -välineet
voivat vioittaa teippausta. Pesuaine ei myöskään saa jäädä teippauksen pintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa.
Lopuksi kaikki ylimääräinen pesuaine tulee huuhdella huolellisesti pois.
Pesuaineiden tulee täyttää seuraavat ominaisuudet:
• Aine ei saa sisältää naarmuttavia aineosia
• Aine ei saa olla liian hapan tai emäksinen (pH arvo 3–11)
• Aine ei saa sisältää voimakkaita liuottimia eikä alkoholia
Puhdistamisessa pitää noudattaa pesuaineen valmistajan käyttöohjeita. Huomioi myös ohjeet, jotka sisältävät
tietoa terveydestä ja turvallisuudesta, ympäristön saastuttamisesta tai pesumenetelmästä.

Teippausten pesuohjeet
1. Mikäli teippauksen pinnassa on irtonaista likaa, huuhtele
se esim. matalapainesuihkulla huolellisesti pois ylhäältä
alaspäin. (Irtonainen lika voi naarmuttaa teippausta, mikäli
sitä hangataan harjalla tai pesusienellä).
2. Käytä ohjeiden mukaan laimennettua pesuainetta.
Pese lika pesusienellä tai pehmeällä harjalla.
Huuhtele pesuaine huolellisesti vedellä pois.
3. Kuivaa pinta nukattomalla kankaalla tai liinalla.
Huom.
Averyn materiaaleilla toteutettavia teippauksia ei tulisi
pestä 48 tunnin sisällä asennuksesta. Tämän ajan
jälkeen on suositeltavaa huoltaa teippauksia
kuukausittain tai kun teippausten pinnassa on
irtonaista likaa.
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Peseminen painepesurilla
Averyn materiaaleilla tehdyt teippaukset voidaan puhdistaa
painepesurilla, mikäli seuraavia ohjeita noudatetaan:
•
•
•
•

Maksimi paine
Korkein veden lämpötila
Lähin suihkutusetäisyys
Suihkutuskulma

80 bar (1200 psi)
70 °C (158 °F)
75 cm (30”)
Suihku 90° kulmassa tarraan nähden, suihkutusleveys 40°

Varoitus:
Väärässä kulmassa suihkutettu vesi saattaa vahingoittaa teippauksen reunoja ja aiheuttaa teippauksen (osittaisen) irtoamisen. Suuri määrä painepesurin kuumaa höyryä voi heikentää teippauksen kiinnipysymistä. Mikäli
teippaus irtoaa jostakin reunasta, leikkaa rispaantunut osa huolellisesti pois.

Vaikean lian puhdistaminen
Suurin osa epäpuhtauksista voidaan puhdistaa edellä mainituilla menetelmillä. Diesel, öljy, piki, maantiesuola
ja kumi voivat kuitenkin tarttua teippauksen pintaan hyvinkin tiukasti. Suurin osa näistä voidaan poistaa miedoilla liuottimilla, kuten alkoholissa tai heptaanissa kastetulla rätillä. Paksut, erittäin vaikeasti irrotettavat liat
voidaan poistaa pehmeällä, teippausta vahingoittamattomalla lastalla tai märällä rätillä. Kun tahrat on saatu
pois, pinta tulee huuhdella huolellisesti pesuaineella ja vedellä.
Koska voimakkaat liuottimet saattavat vahingoittaa etenkin tulostettuja teippauksia tai jopa maalipintoja, suosittelemme testaamaan käytettävän puhdistusaineen ominaisuudet ennen varsinaista puhdistustyötä.

Lisätietoa
Avery Dennisonin tuotteista sekä pintojen puhdistamisesta ja
hoito-ohjeet
Seri-Deco Oy
• Verkkokauppa: www.seri-deco.fi
• Sd blogi: www.serideco.blogspot.fi
• Seri-Decon asiakaspalvelu: puh. 010 841 8080

Avery Dennison
• graphics.averydennison.eu
• academy.averygraphics.com
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