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FAKTA 
I industriområden med förhöjd påverkan av svavel och nitrogenoxider och i områden nära 
kusten, med nedfall av klorid kan den skyddande oxidhinnan på det rostfria stålet bli 
angripet. Detta kan göra att stålet ser ut som om det rostar. Angreppet är bara ytligt och 
det kan både förebyggas och tas bort genom att hålla ytan ren. Vid grovt angrepp, eller 
eftersatt underhåll under lång tid, kan citronsyra användas.

• Gnid in de rostfria detaljerna med olja. Låt oljan verka och torka sedan
av, så att det inte blir kladdigt.

• Rengör med vatten, såpa och en mjuk kökssvamp. Använd inte stålull
eller stålborste.

Mottagning av byggnadsglas
Noggrann kontroll av glaset måste ske i samband med mottagandet. Anteckna 
eventuella synliga skador på fraktsedeln. Då köparen ej skall använda glaset inom 7 
dagar (gräns för reklamation av fraktskada) bör avemballering och kontroll ske snarast, 
varigenom möjligheten att snabbare få fram ersättningsglas underlättas.

Uppställning för byggnadsglas
Glas skall alltid förvaras stående. Glas skall placeras vinkelrätt mot underlaget, som 
skall vara torrt och mjukt. Underlaget skall vara upplyft från marknivå så att inte fukt 
kan sugas upp och orsaka skador. 

Lagring av byggnadsglas
Glas skall ovillkorligen skyddas mot solljus, regnvatten, cementdamm, svetsloppor mm. Vid långvarig lagring skall glasen 
förvaras i torr och ventilerad lokal, så att glasen inte riskerar att bli anlöpta. Vid kortvarig lagring på stativ plats skall detta ske 
enligt skiss intill. Härvid är det viktigt att sörja för god ventilering. Glas på stativ skall vid lagring skyddas mot solljus.( p.g.a. risk 
för värmesprickor)
VIKTIGT! Även kortare solljusexponering under lossning och montering kan vara tillräckligt för att värmesprickor skall uppstå. 
Glasen måste därför skuggas. Vissa specialglas, t.ex. brandglas och lamellglas måste lagras inomhus, skyddade från fukt, kyla 
och UV-strålning. 
Hantering
Glas får aldrig skjutas i sidled eller vältras över på hörnen vid förflyttning. Kanterna är glasets svagaste punkt. Använd sugkopp 
vid lyft och förflyttningar. Då glas vältras från en sida till en annan skall sugkoppar användas eller skall glaset vältras enligt 
skissen intill. Glasskivan rengörs enklast med ett vanligt fönsterputsmedel.




