Beste gebruiker

,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal het pvc-schrijnwerk het schitterend materiaal
blijven dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek
en gemakkelijk onderhoud. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde profielen en
oppervlakken regelmatig worden onderhouden. De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de
omgeving waar het gebouw staat en moet verhoogd worden aan zee, industriële omgeving of in
sterk vervuilde zones.
Reiniging van PVC profielen is uiterst éénvoudig : de profielen worden gewoon gewassen met
behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk
reinigingsmiddel op waterbasis (NIET op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten
Nooit de ramen droog
zoals bleekwater). Schuurmiddelen en agressieve stoffen zijn niet toegestaan.
reinigen teneinde krassen of schrammen op het pvc oppervlak te voorkomen !
Het onderhoud van de raamprofielen wordt dikwijls gecombineerd met het wassen van de ruiten. Het
wordt sterk afgeraden om oppervlakken te reinigen terwijl deze worden blootgesteld aan de hitte.
Buiten het belangrijke onderhoud van de profielen zal u ook de oppervlakte, de beglazing, de
dichtingen en de beslagdelen regelmatig moeten reinigen en beschadigingen direct repareren.
Alle bewegende delen en sluitpunten van het beslag moeten minimaal 2 keer per jaar (b.v. voor en
na de winterperiode) behandeld worden met siliconen, teflon spray of beslag spray type WD-40 (te
verkrijgen in onze service centra). Deze onderdelen moeten ook regelmatig gecontroleerd worden
op slijtage.
Bij schade ten gevolgen van gebrek en/of verkeerd onderhoud kan er in geen enkel geval aanspraak
gemaakt worden op de garantie. Wij leggen er de nadruk op dat éénmaal een bepaalde
reinigingsbehandeling, met een niet voorgeschreven product uitgevoerd werd, soms onherstelbare
schade kan veroorzaakt zijn, waarvoor WINSOL niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
Het WINSOL team.

ANAF Cleaner
(GEEL)

Onderhoud van PVC
WIT profielen
Sterk vervuild PVC
wit profielen
Niet voor profielen met houtstructuur folies !

Zie gebruiksaanwijzing op de fles !
DL Surface
Cleaner

Onderhoud van PVC
houtstructuur profielen
Sterk vervuild PVC
houtstuctuur profielen

Alkaliën (NOAH, ammoniak)
Sterke zuren
Hypochlorieten (bleekwater)
Oxyderende middelen
Polaire oplosmiddelen
(methylalcool, ethanol,
aceton, enz.)
P NL 01 C

