ONDERHOUDSRICHTLIJNEN
voor een gerust gevoel

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN
Met Sprimoglass koos u voor beglazing van hoge kwaliteit. U koos ook voor een
feilloze klantenservice en daarom krijgt u er een gerust gevoel zomaar bij. Maakt
u zich zorgen over het bewaren van de glans, helderheid en kwaliteit van onze
beglazingen? Hoeft niet hoor, want met deze onderhoudsrichtlijnen geeft u de
beste zorgen aan uw glas. En dat is graag gedaan.

Een eerste keer voor alles
Na de plaatsing of voltooiing van een werf, kunnen beglazingen extra vuil zijn.
Als u deze stappen voor de eerste reiniging volgt, kan er weinig fout lopen.
Verwijder etiketten en kurkjes zo snel mogelijk.

Wacht minstens 24u na de plaatsing voor een
eerste reiniging, zodat voegdichtingen mooi
kunnen uitharden.
Spoel het glas uitgebreid, om zoveel mogelijk stof
te elimineren.

Cementsluier kan zich sterk vastzetten op het glas.
Snel ingrijpen is hier de boodschap.

Reinig het glas normaal, met water en een beetje
reinigingsmiddel, om vervolgens te kijken wat er
nog aan vuil over is.
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Verwijder heel zorgvuldig de
afzettingen van lijm, kit, enz.met behulp
van een speciale krabber of reinigingsmiddelen.
Let goed op dat u geen krassen maakt, zeker bij
gecoat glas.

Regelmatig onderhoud
Hoe vaak u uw beglazing best reinigt, hangt sterk af van de omgeving. Industriële
zones verschillen nu eenmaal van een rustige, landelijke omgeving. Wij raden een
drietal keer per jaar aan. Tweemaal per jaar is toch zeker het absolute minimum.
Gebruik degelijk materiaal:
Ramenwisser in goede staat (het metaal van de
ramenwisser mag niet in contact komen met de ruit)

Niet-schurende spons, propere zachte doek,
proper water

Vermijd het gebruik van:
White spirit, zuiver bleekwater of andere agressieve
vloeistoffen
Onderhoudsproducten voor aluminium, PVC of hout

Allerhande vlekken zoals kalkaanslag, kleefstoffen, olie, mineraalaanslag, ... kunnen in
vele gevallen nog met gespecialiseerde producten verwijderd worden.

Voorkomen is beter dan genezen
Met een regelmatige inspectie van de beglazing ontdekt u veel schade vroegtijdig.
Het bespaart u een hele hoop kosten en kopzorgen. Let bij een inspectie zeker op de
volgende signalen:
Indien de voegdichtingen (silicone, polymeer of rubbers)
los komen of openingen vertonen, dienen deze onmiddellijk
hersteld te worden.
Vocht in de spouw kan enkel wegvloeien via de verplicht
te voorziene drainagegaten in het schrijnwerk. Het is
noodzakelijk om deze drainage-gaten vrij te maken van vuil,
stof en insecten.
Een thermische breuk treedt op wanneer tussen twee zones van de oppervlakte van
de beglazing een groot temperatuurverschil ontstaat.
Kleef nooit posters, stickers, ... op de beglazing.
POSTER

Het glasoppervlak nooit volledig of gedeeltelijk langs
binnen afdekken ter bescherming tegen bevuiling of
zonnewarmte.

Schuiframen, rolluiken of zonnewering steeds volledig
open of dicht.
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Plaats geen meubels of andere voorwerpen vlak achter
de beglazing.

5 cm

30 cm

Plaats zonnewering of gordijnen op minstens
5 cm van het glasoppervlak.

Plaats verwarming en airco op minstens 30 cm van het
glasoppervlak. Vermijd dat er koude of warme lucht
rechtstreeks op het glas wordt geblazen.

Een zonne- of energiereflecterende folie op de
binnenkant van een beglazing kan een cumul van
warmte veroorzaken. Dit kan eveneens thermische breuk
tot gevolg hebben.
Slijp geen metaal of voer geen laswerken uit in de
nabijheid van uw beglazing. Metaalgensters kunnen
inbranden in het glas en kunnen niet meer verwijderd
worden.

Tips & tricks

•

Alle producten die fluorwaterstofzuren of fluorderivaten bevatten,
zijn verboden. Zij kunnen de coatings en oppervlakken van het glas
vernietigen.

•

Erg zure en basische producten dienen te worden vermeden.
Hetzelfde geldt voor bijtende stoffen.

•

Denk aan de compatibiliteit van de gebruikte producten met de
overige elementen die hiermee in contact komen (glasvoegen, verf op
de ramen, aluminium, steen, ....)

•

Houd u aan de gebruiksaanwijzing. Neem bij twijfel contact op met
de fabrikanten.

•

Bij bijzondere reiniging altijd eerst een test uitvoeren op een klein
oppervlak.

•

Het glas niet in de volle zon reinigen, al te koude of warme periodes
vermijden.

•

Grijp de reiniging aan om de staat van voegen, ontwatering en ramen
te inspecteren.

•

Zie altijd toe op de goede staat van doeken, trekkers en andere
hulpmiddelen.

•

Denk aan uw veiligheid!
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Notities

Heeft u vragen omtrent onderhoud of garantie van
Sprimoglass? Contacteer onze klantendienst.
Zone Industrielle de Damré
Route de Louveigné, 94-96
4140 Sprimont (Belgium)

E-mail: info@sprimoglass.com
Tel: +32 (0)4 382 41 50
www.sprimoglass.com

