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Vedligeholdelses- / rengøringsvejledning for BASWAphon Akustiksystemer 
 
Generelt 

BASWA Akustiksystemerne er baseret på en finporet overflade, som absorberer 
lydenergi. Størrelsen på og antallet af porer er målestok for de forskellige akustik-
systemers absorbtionsegenskaber.  Af denne årsag må BASWAphon overflader ik-
ke overmales med en konventionel maling.  

Desuden skal man være opmærksom på:  
-  Der må ikke gøres forsøg på rengøring med vand eller lignende  
       rengøringsmidler. 
-  Overfladen bør kun berøres med helt rene hænder eller med rene handsker. 

-  Ved tilslutningsarbejder skal BASWAphon overfladen altid beskyttes  
       med afdækningsbånd 
- Ved partiel tilsmudsning i overfladen som f.eks. støv, fingeraftryk etc. må man  
       ikke forsøge at gnide urenheden bort, da den da vil blive masseret ind i  
       overfladen. 

Afhængig af tilsmudsning, loftets areal og den tid, der er til rådighed, er der mu-
lighed for at benytte sig af nedenstående tiltag. 

Renovering af et BASWAphon Akustiksystem må kun foretages af fagfolk, uddan-
net hos BASWA. 

Skulle der være spørgsmål omkring rengøring og vedligeholdelse af BASWA Aku-
stiksystemer, beder vi Dem henvende Dem direkte til Rockidan A/S. 

  

Overfladebeskyttelse 
Ved at tilføre loftet BASWA Clean som ekstra beskyttelse, forhindres indtrængen 
af forurening og væsker. 
Disse vil i stedet perler af overfladen. 
Påføring af beskyttelsesbehandlingen sker efter færdiggørelsen af BASWA  
Akustiksystemets overflade og tilfører dermed en værdibeskyttelse af  
akustiksystemet.  

Den akustiske effekt påvirkes ikke af behandlingen.  

Samtidig vil den ovenstående behandling forstærke resultatet af fugtig rengøring 
af loftet. 
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Mekanisk rengøring ved tørre tilsmudsninger 
Tørre tilsmudsninger som f.eks. støvaflejringer, forårsaget af luftstrømme ved 
ventilation, eller ved indbygningslamper, sod fra stearinlys, mærker fra evt.  
gummi, farvet træ etc. kan fjernes ved forsigtig støvsugning med blød  
polsterbørste, klæbebånd, viskelæder eller med Rockidans Natursvamp i.hh.t  
nedenstående anvisninger. 
 
Nedenstående afrensningsmetoder må ikke anvendes ved ”våde” tilsmudsninger. 
 
Støvsugning 
1. trin 
Støvsugning kan evt. foretages med en påsat polsterbørste, vær opmærksom på 
man ikke berører overfladen med metalrøret eller plastikdele fra støvsugeren. 
Klæbebånd  
2. trin 
Ved partiel overfladeforurening (støv, fingeraftryk etc.) løftes forureningen bort 
ved gentagen påklæbning og forsigtig fjernelse af klæbebånd/klæbefolie 
 
Viskelæder 
3. Trin 
Der anvendes et klart viskelæder evt. af typen Edding R20. 
Når overfladetilsmudsningen er fjernet vha. støvsuger og klæbebånd, så kan man 
med viskelæderet fjerne tilsmudsninger imellem marmorkornene.  
Man må ikke presse for hårdt, således marmorkornene løsnes, men der viskes 
med let hånd. 
 
Rockidans Natursvamp 
4. Trin  
Med Rockidans Natursvamp kan man forsigtig rengøre lidt dybere i akustikpudsen. 
 
Hvis de ovenstående 4 trin ikke afhjælper problemet, så kontaktes den autorise-
rede entreprenør, som har monteret loftet eller Rockidans tekniske afdeling 
 

Mekanisk rengøring ved våde tilsmudsninger 
Våde tilsmudsninger som f.eks. rødvin, ketchup, fedt, beskidte fingre,  
vandskjolder etc. kan fjernes med BASWA Clean. 

Rengøring med BASWA Clean må kun udføres af en autoriseret entreprenør. 

Kontakt derfor Rockidans tekniske afdeling 
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Fornyelse af overflade  
Alle akustiklofter vil med tiden modtage forurenende materiale i form af støv m.v. 
og derfor fremstå mørkere.  

Baswa har udviklet "BASWA Fresh" som kan sprøjtes på loftet.  

Produktet anvendes til opfriskning / lysning af hele lofter, men kan ikke anvendes 
til at dække/udligne eventuelle mørke eller lyse pletter.  

Påføring af BASWA Fresh udføres af en BASWA autoriseret maler med det rette 
udstyr.  

Arbejdet udføres altid i henhold til databladet for Baswa Fresh.  

Der må ikke overmales med andre typer maling end den specielt udviklede 
"BASWA Fresh".  

Ved tvivl kontakt Rockidans tekniske afdeling. 

Afhængig af tilsmudsningsgraden og/eller dybden af tilsmudsningen, kan det være 
nødvendigt med en nedslibning af de yderste 2-3 mm. akustikpuds og efterføl-
gende påføre et nyt lag. 
 

Vandskader 
Vandskader hvor akustiksystemet er udtørret og BASWA Akustikpladen ikke er de-
lamineret, kan afhængig af tilsmudsningsgraden fjernes med BASWA Clean. 

Dette er dog ikke gældende hvis vandskaden indeholder rust. 

Er dette tilfældet skal Akustikpladen fjernes helt og systemet genetableres af en 
godkendt BASWA Entreprenør. 

Kontakt derfor Rockidans Tekniske afdeling 
 

Vedligeholdelse af BASWAphon Cool  
Minimum én gang om året udluftes anlægget, hvor man samtidig kontrollerer at 
vandet i anlægget fortsat er helt klart og rent. Anvendes anlægget også til  
opvarmning, udluftes det hver gang det stilles om fra køl til varme, og omvendt. 
Ved skader på kapillarrørene stoppes cirkulationen og  
Rockidan Tekniske afdeling kontaktes. 


