ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN & PRODUCTEN

1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk
Aard van de werken

Periodiciteit

Reiniging
Beglazing (1)
Beglazingsvoegen
Vleugel en vast kader
Hang- en sluitwerk
Ventilatieroosters
Mechanische (rol-)luiken
Ontwateringsgroeven
Decompressiekamer

Afhankelijk van de
blootstelling

Opmerkingen
·

·
·
·
·
·

De beglazing, de beglazingsvoegen, het vleugel- en kaderprofiel, de ventilatieroosters en de
mechanische (rol-)luiken moeten (afhankelijk van de vervuilingsgraad) gereinigd worden met zuiver
water waaraan eventueel een beetje detergent toegevoegd wordt. Het gebruik van schurende
producten is niet toegelaten.
Organische oplosmiddelen (bv. alcohol, ...) en sterk alkalische producten (zoals ammoniak) zijn uit den
boze.
Het hang- en sluitwerk moet gereinigd worden met een licht vochtig doek, eventueel na
onderdompeling in wat detergent. Het gebruik van agressieve producten is afgeraden.
De reiniging van het schrijnwerk met behulp van een hogedrukreiniger is uit den boze.
De ontwateringsgroeven van de vleugels en de vaste kaders moeten vrijgemaakt worden. Ook de
decompressiekamer moet schoongemaakt worden (zie afbeelding 1).
De goede werking moet gecontroleerd worden.
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Aard van de werken

Periodiciteit

Controle (eventueel vervanging)
Soepele kitvoegen voor de aansluiting
met de beglazing
Soepele dichting ter verzekering van de
luchtdichtheid
Soepele kitvoeg voor de aansluiting
tussen het schrijnwerk en de ruwbouw

Jaarlijks

Opmerkingen
·

·

Soepele kitvoegen ter verzekering van de aansluiting : de staat van de kitvoegen moet visueel
beoordeeld worden. Ook hun hechting aan de ondergrond (beglazing, aluminium element, ruwbouw,
...) dient aan een controle onderworpen te worden. Delen die gebreken vertonen moeten vervangen
worden (bv. door vogels beschadigde soepele voegen). Wanneer de voegen beschilderd zijn, moet men
– zonodig – hun afwerking vernieuwen.
De soepele dichtingen ter verzekering van de luchtdichtheid moeten gereinigd worden met zuiver water
waaraan eventueel een licht detergent toegevoegd wordt. Daarnaast dient men de algemene staat
ervan te controleren, de gelaste aansluitingen aan een onderzoek te onderwerpen (bv. in de hoeken) en
de verharde of beschadigde dichtingen te vervangen (bv. door TPE).
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Aard van de werken

Periodiciteit Opmerkingen

Onderhoud van het hang- en sluitwerk Jaarlijks
Cilinders
Beslag, sloten
Mechanische luiken en roosters
Rolluiken

Wanneer het hang- en sluitwerk blootstaat aan agressieve omgevingsvoorwaarden (bv. industriezone, kust,
zwembaden, zuivelfabriek) moet men het beschermen tegen corrosie. Zie ook de Richtlijnen voor de aluminium
Constructeur van het Aluminium Center
·

·

·

Reiniging en controle van de
ventilatieroosters
(1)

·

.De beweeglijke delen moeten gesmeerd worden :
o cilinders : grafiet of siliconenspray. Het gebruik van olie of vet is uit den boze
o beslag : niet-agressieve olie of zuurvrij vet. Voor de sluitplaten kan men gebruik maken van vaseline.
De afstelling, de herstelling of de vervanging van het hang- en sluitwerk en de sloten (draaikipramen,
hefschuiframen, ...) moet gebeuren door specialisten. Indien de werking te wensen overlaat, kan het soms
nodig zijn het hang- en sluitwerk en de sloten af te stellen, te herstellen, of – indien nodig – te vervangen.
Doorgaans moet het hang- en sluitwerk opnieuw afgesteld worden wanneer er gebruiksproblemen optreden
of wanneer de samendrukking van de soepele dichtingsvoegen ter verzekering van de luchtdichtheid niet
langer gewaarborgd is.
Bij mechanische poorten, luiken en roosters dient men de bedienings- en sluitingsorganen te controleren en
de bevestigingen na te kijken.
De bevestigingen moeten gereinigd worden en de goede werking ervan moet aan een controle onderworpen
worden.

Bepaalde cementbestanddelen kunnen aanleiding geven tot afzettingen die zeer moeilijk schoon te maken zijn. Deze moeten bijgevolg zo snel mogelijk van de
beglazing verwijderd worden. Het gebruik van schurende producten die niet speciaal voor dergelijke toepassingen ontwikkeld werden, is afgeraden.
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Product periodiek onderhoud: maandelijks
Novacare Shamp-wax
Eigenschappen
Beschermende reiniging van lak en poedercoating, eveneens de ideale glasreiniger. Bevat natuurlijke carnaubawax en
hoogkwalitatieve ingrediënten die de goede eigenschap hebben van reinigen, ontvetten, glanzen en beschermen.
Deze unieke shampoo is dankzij zijn hoog waxgehalte bijna schuimvrij.

Gebruik
·
·
·
·

Voeg 60 á 80 ml NOVACARE SHAMP-WAX toe aan 10 liter water.
Werk altijd van beneden naar boven toe en behandel slechts 1 kant tegelijkertijd.
Ramen grondig naspoelen.
Goed nazemen met een zuiver zeemleer.
· Meer extra hoogglans kan bekomen worden door met een droge, zuivere pluisvrije doek na te poetsen.
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Product Jaarlijks onderhoud
Surface Renewer
Eigenschappen
Vernieuwing van de originele kleur met een diepe glans. Beschermt tegen vervuiling, UV-verkleuring en veroudering

Gebruik

·
Preventief op gezonde en zuivere oppervlakken: rechtstreeks aanbrengen met een zachte, zuivere
microvezeldoek. Met een zuivere, zachte microvezeldoek nawrijven.
·
Curatief op vuile, verweerde oppervlakken: indien nodig vooraf grondig reinigen met BIO-PASTE alvorens te
behandelen met SURFACE RENEWER

