
Всяка ограда трябва да 
бъде редовно преглеждана 
и  поддържана от собстве-
ника. Оградата трябва да 
се проверява за появата 
на ръжда, надрасквания, 
олющвания, механични по-
вреди, бели петна. Ръждата 
може да се появи на места-
та, където се събира вода, 
а по-специално на мястото 
на свързване на два еле-
мента (място на заваряване), 
местата на свързване на 
напречните греди със скоба 
или планка (на това място 
външното покритие може 
да бъде повредено по 
време на монтаж). Местата 
с надрасквания, напуква-
ния, олющвания на боята 
и местата, където долните 
части на оградата допират 
напр. до трева или натру-
пан сняг. В горните случаи 
мястото, където се е поя-
вила корозия, трябва да се 
почисти до „чист материал”. 
За почистване да се из-
ползват инструменти като: 
ъглошлайф със съответен 
накрайник, телена четка, 
шпакла или шкурка със 
съответна зърненост.  

Тези места трябва да 
бъдат старателно почис-
тени и изсушени, тъй като 
оставено замърсяване 
може да причини повторна 
поява на корозия под ново-
то покритие с боя. За силно 
замърсени повърхности 
трябва да използвате хи-
мични вещества, например 
на базата на фосфорна 
киселина. Не бива да за-
бравяте за почистването на 
повърхността от мазнини 
и изсушаване преди боя-
дисване. На местата, къде-
то елементите на оградата 
работят (панти, щифтове 
на цилиндрите), е налице 
изтриване на работещите 
повърхности. Това е ес-
тествен процес по време на 
експлоатация на оградата. 
Изтриването на повърх-
ността и въздействието 
на атмосферните условия 
могат да причинят корозия. 
За намаляване на това 
явление трябва да използ-
вате например графитна 
смазка на местата на допир 
на работещите елементи 
на оградата.

Това се отнася и за 
елементите, свързани 
с автоматиката на пор-
талите.  Белите петна се 
появяват в резултат на 
действието на химични 
вещества. Причинени са 
от солена или основна 
среда (близко разстояние 
до солени водни басейни 
и там, където се използват 
химични вещества, между 
другото разтвори на пътна 
сол, които повреждат боя-
та). За да отстраните тези 
петна, трябва да постъпите 
както при отстраняване на 
ръжда. В особени случаи, 
като потапяне или наводне-
ние, където покритието на 
оградата е било изложено 
на по-дълъг контакт с теч-
ност, трябва да демонтира-
те оградата, да я изсушите, 
да отстраните проник-
налите вътре в рамката, 
напречните греди и летви-
те замърсявания. Трябва 
старателно да почистите 
цялата ограда и отново да 
я монтирате. При необхо-
димост от по-нататъшна 
поддръжка – следвайте по-
сочените по-горе указания.

Всяка ограда трябва да бъде 
редовно преглеждана и  поддър-
жана от собственика. Оградата 
трябва да се проверява за по-
явата на ръжда, надрасквания, 
олющвания, механични повреди. 
Ръждата може да се появи на 
местата, където външното поцин-
ковано покритие е било нарушено 
(дълбоки бразди), където има пук-
натини в резултат на механичен 
удар. В горните случаи мястото, 
където се е появила корозия, 
трябва да се почисти до „чист 
материал”. За почистване да се 
използват инструменти като: ъгло-
шлайф със съответен накрайник, 
телена четка, шпакла или шкурка 
със съответна зърненост. Тези 
места трябва да бъдат старател-
но почистени (от мазнини и соли), 
повърхността да се набразди, из-
мие и изсуши. Върху старателно 
почистената повърхност нанесете 
двукомпонентна епоксидна боя 
с високо съдържание на цинк, 
например: TEKNOZINC 90SE. 
Върху повърхността на оградата 
може да се появи бяла корозия на 
местата на допир с друг мате-
риал, различен от цинк. На това 
място се се появява бяло покри-
тие (окисляване).

Местата с бяла корозия трябва 
да измиете с препарат от тип 
Derustit 1680. На местата, където 
елементите на оградата работят 
(панти, щифтове на цилиндрите) 
е налице изтриване на работещи-
те повърхности. Това е естествен 
процес по време на експлоата-
ция на оградата. Изтриването на 
повърхността и въздействието 
на атмосферните условия могат 
да причинят корозия. За намаля-
ване на това явление трябва да 
използвате например графитна 
смазка на местата на допир на 
работещите елементи на ограда-
та. Това се отнася и за елемен-
тите, свързани с автоматиката 
на порталите. В особени случаи, 
като потапяне или наводнение, 
където покритието на оградата 
е било изложено на по-дълъг кон-
такт с течност, трябва да демон-
тирате оградата, да я изсушите, 
почистите от проникналите вътре 
в рамката, напречните греди 
и летвите замърсявания. Трябва 
старателно да почистите цялата 
ограда и отново да я монтирате. 
При необходимост от нанасяне на 
цинк на дадено място – следвай-
те  посочените по-горе указания.
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