Drift og vedligeholdelse
Tips og råd - der sikrer lang levetid

Drift og vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring bør altid udføres med almindeligt vand
og en svamp. Et neutralt rengøringsmiddel kan dog
anvendes.
Betragt dette
Brug ikke basiske midler! Både aluminiumprofiler og
glasflader er følsomme over for baser og bør derfor
absolut ikke udsættes for påvirkning fra disse. Hvis
f.eks. betonvand eller mørtel er kommet på anodiserede eller lakerede aluminiumprofiler og/eller glas, er
det vigtigt omgående at vaske det væk med almindeligt vand og en svamp eller klud.
Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller
skrubning med f.eks. skuresvampe! Så er der stor
risiko for mekanisk beskadigelse.
Vedligeholdelse
Jævnlig kontrol og justering af produkterne bør
udføres for at sikre god funktion og lang levetid.
Bevægelige dele i beslag og glidere skal holdes let
smurte, så de ikke sætter sig fast. Sørg for at
aluminiumstyreskinnerne er rene og let smurte med
syrefri hvid vaseline ved udadgående vertikal- og
horisontalhængte vinduer (”glidevinduer”).
Det skal kontrolleres, at skruer til beslag er tilspændte,
og at beslagene sidder i korrekt position.
På facader, vinduer, døre og glastage kontrolleres det,
at drænhuller ikke er stoppet til, at glas- og tætningsgummi slutter tæt i hjørnerne, at o
 plukkelige dele er
korrekt opklodset, samt at dæklister sidder fast.
Galvanisk korrosion
Materialer, som risikerer at forårsage galvanisk
korrosion på aluminiumprofiler, må ikke anvendes. Ved
eftermontering af solafskærmning, skilte mv. må man
ikke anvende befæstigelseselementer, som kan give
anledning til galvanisk korrosion.
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For at bevare det attraktive
udseende på p
 rodukterne
skal de jævnligt rengøres.
Rene produkter giver et mere
attraktivt udseende, bedre
holdbarhed og funktion.

Døre, tjek:

Vinduer, tjek:

at dørlukker
er justeret korrekt.
at døren kan lukkes
og låses
uden problemer.

at vinduet kan
lukkes uden
problemer.
at beslag og
låsepunkter er
fastskruede.

at låsen er smurt
og går let.

at glidebeslag
er let smurte.

at beslag og
lås er ordentligt
fastskruede.

at glideklods forefindes
mellem karm og ramme.

at glasgummilisten
slutter tæt i
hjørnerne.
at dræn-/ventilationshuller til termoruder
ikke er stoppet til.

at glasgummilisten slutter tæt i hjørnerne.

at anslagstætninger af gummi og
børstetætninger er intakte og rene.

at midtertætning og
anslagstætning er rene
og intakte.

at karmunderstykket er rent og drænhullerne ikke
stoppet til. Dette gælder også dræn i underkanten
af vinduesrammen.

Facader, tjek: at facaden er tæt og uden skader.

Glastag, tjek: at glastaget er tæt

at dæklisterne sidder fast i deres
klikfunktion på glasholderen.

at glasgummilisten slutter
tæt i hjørnerne.

at oplukkelige dele
fungerer med de
aktuelle beslag.

at skruer og beslag er
ordentligt fastskruede.

at glasgummilisten
slutter tæt i hjørnerne.

at dræn-/ventilationshuller ikke
er stoppet til.

at dræn-/ventilationshuller
ikke er stoppet til.
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