
Alkaliën (NOAH, ammoniak)
Sterke zuren

Hypochlorieten (bleekwater)
Oxyderende middelen

Polaire oplosmiddelen (methylalcool, ethanol, aceton, enz.)

Aluminium (vooral geanodiseerd) mag niet in contact komen met vochtige mortel of
pleister. Gelieve de ramen en deuren dus steeds af te schermen in ruwbouwfaze omdat

mortels en pleister altijd zorgen voor onherstelbare schade.
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Beste Gebruiker ,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal het alu-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 pro�elen 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 ALU pro�elen is uiterst éénvoudig : de pro�elen 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
zoals bleekwater). Schuurmiddelen en agressieve sto�en zijn niet toegestaan.  Nooit de ramen droog
reinigen teneinde krassen of schrammen op het ALU oppervlak te voorkomen !

Het onderhoud van de raampro�elen 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 pro�elen 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, Te�on 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 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.



GLOSS &
PROTECOR

HEAVY-CLEANER

BESLAG-SPRAY

Alle bewegende delen en alle sluitpunten
moeten tenminste 1 maal per jaar
met een zuurvrije olie gesmeerd

of met zuurvrije vetten ingevet worden.

Om de glans van lakwerk & anodise te behouden

Een weinig van het produkt onverdund aanbrengen op
anodisatie of lakwerk en opblinken met een zachte doek.

Goed inwrijven, even laten inwerken
en alles met water afspoelen en drogen

PERIODI-CLEAN

 2 soeplepels oplossen in een emmer lauw water
Afwassen, naspoelen en afdrogen met zeemvel.

Onderhoud van geanodiseerde en gemo�elde pro�elen

Onderhoud van geanodiseerde en gemo�elde pro�elen

Onderhoud van geanodiseerde en gemo�elde pro�elen

Onderhoud van beslag

Welk reinigingsmiddel moet men gebruiken ?
Water met een zacht detergent volstaat.

Men moet ten alle tijde vermijden om bijtende produkten te gebruiken.

Reiniging nooit uitvoeren in de volle zon !
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