ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Beste klant ,
Gefeliciteerd met uw keuze voor aluminium schrijnwerk. Met aluminium kiest u voor een duurzaam materiaal met zeer lange
levensduur. Om zijn kleur en glansgraad te bewaren en te vermijden dat er corrosie optreedt, adviseren wij u een aantal
onderhoudstips voor de reiniging van uw ramen en deuren.

Frequentie
Aluminium ramen worden best minstens 2x per jaar gereinigd. In zware omstandigheden, railgebieden (trein-tram), industriezones, kustgebieden en zwembaden wordt de frequentie best opgedreven naar 4x per jaar. De onderhoudsbeurt kan samen
gaan met het reinigen van de beglazing. Doe dit steeds op een bewolkte of regenachtige dag (max 25°C).

Producten en hulpmiddelen
Gebruik enkel een neutraal reinigingsmiddel (PH7) zoals voorbeeld “groene Dreft” (niet citroenhoudend). Gebruik echter nooit
sterk zure of alkalische middelen zoals allesreinigers of ontvetters en gebruik ook geen schurende of abrasieve producten.
Gebruik een zachte spons, borstel of microvezeldoek. Vermijd ten allen tijd krassende materialen (schuurpapier, staalwol, ...),
harde schuurborstels of stoomreiniging. Als het gewone water met een neutraal detergent niet voldoende helpt, kan het
reinigen met hoge druk een uitkomst zijn, let er toch steeds op om de druk onder controle te houden en niet de vuilfrees van de
hogedrukreiniger te gebruiken.
Voor deze onderhoudsbeurten (voorspoelen, reinigen en naspoelen) gebruikt u steeds koud water. Spoel ook overvloedig na om
te vermijden dat er residuen van het reinigingsmiddel achterblijven, ook indien u enkel het glas afzonderlijk reinigt.

Zichtbare vervuiling
Voor het verwijderen van zichtbare vervuiling zoals vet, olie, roet, kleefstoffen, siliconenkit en cementsluier gebruikt u steeds
aromaat vrije wasbenzine of Isopropylalkohol (IPA). U kan in sommige gevallen deze vervuiling ook mechanisch met behulp van
een zachte witte potloodgom verwijderen.
Gebruik echter nooit producten die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde koolwaterstoffen
bevatten.

Conserveren
We bevelen u aan om het oppervlak extra te beschermen met Gloss & Protector. Dit product bevat PTFE, een vloeibare Teflon
(zie technische fiche ). Breng dit product enkel aan op gereinigde profielen (nooit op vervuilde profielen).
Elke aansprakelijkheid vervalt in hoofde van Depa Ramen indien de koper of een derde de geleverde en geplaatste goederen op onvakkundige wijze behandeld
of onderhouden heeft. Voor gebreken aan de oppervlaktebehandeling van het aluminium waarop de garantieverplichting betrekking heeft, kan deze enkel
ingeroepen worden in zoverre dat diegene, die ze inroept, het bewijs levert dat de ter zake de geldende gebruiks –en onderhoudsverplichtingen, zoals gehecht
aan huidige overeenkomst en gekend door de koper , strikt werden nageleefd. De bewijslast hiervan rust bij de koper of de derde die tot deze verplichting
gehouden is. Bij gebreke hieraan zal de garantieverplichting niet kunnen ingeroepen worden door de koper.

Voor ontvangst ,

naam klant + handtekening

