Drift och underhåll

Tips och råd för att kunna njuta länge av dina produkter
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Drift och underhåll
Rengöring
Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en
svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.
Tänk på detta
Använd inte alkalier! Både aluminiumprofiler och glas
är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte
utsättas för påverkan av sådana. Om t.ex. betong
vatten eller putsbruk kommit på anodiserade eller
lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, är det
viktigt att omgående tvätta bort detta med vanligt
vatten, svamp eller trasa.
Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller
skrubbning med t.ex. scotch-brite! Risken är då stor
för mekanisk påverkan.
Underhåll
Regelbunden kontroll och justering av produkten bör
göras för god funktion och lång livslängd. Rörliga
delar i beslag och glidare skall hållas lätt insmorda så
att de inte kärvar. Se till att aluminiumstyrskenorna är
rena och lätt insmorda med syrafri vit vaselin vid utåt
gående vertikal- och horisontalhängda sk glidfönster.
Skruvar till beslag skall kontrolleras så att de är åt
dragna och beslagen sitter i rätt position.
Fasader, fönster, dörrar och glastak, kontrolleras så
att dräneringshål inte är igentäppta, glasnings- och
tätningsgummi har täta anslutningar i hörnen,
öppningsbara delar är rätt klotsade och täcklock
sitter fast.
Galvanisk korrosion
Material som riskerar att orsaka galvanisk korrosion
på aluminiumprofiler får inte användas. Vid efter
montering av solavskärmning, skyltar, osv. får man
inte använda fästelement som kan orsaka galvanisk
korrosion.
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För att bibehålla det attraktiva
utseendet på produkten skall
rengöring ske regelbundet.
Rena produkter ger ett mer
attraktivt utseende, bättre
beständighet och funktion.

Dörrar, kontrollera:

Fönster, kontrollera:

att dörrstängare
är rätt justerad.
att dörren går att
stänga och låsa
utan problem.

att fönstren går
att stänga utan
problem.
att beslag och
låspunkter är
fastskruvade.

att lås är smorda
och går lätt.

att glidbeslag
är lätt insmorda.

att beslag och
lås är ordentligt
fastskruvade.

att glidklots finns
mellan karm och båge.

att glasnings
gummit har tät
anslutning i
hörnen.
att dränerings-/venti
lationshål för isolerglas
inte är igentäppta.

att glasningsgummit
har tät anslutning i
hörnen.

att anlagstätningar av gummi och
borsttätningar är hela och rena.

att mittätning och
anslags-tätning är rena
och hela.

att karmunderstycket är rent och dräneringshålen ej
igentäppta. Detta gäller även dränering i underkant
fönsterbåge.

Fasader, kontrollera:

Glastak, kontrollera:
att glastaket är tätt.

att fasaden är tät och utan skador.

att täcklocken sitter fast i sin
snäppfunktion på glashållaren.

att glasningsgummit har tät
anslutning i hörnen.

att öppningsbara
delar fungerar med
aktuella beslag.

att skruvar och beslag är
ordentligt fastskruvade.

att glasningsgummit
har tät anslutning i
hörnen.

att dränerings-/ventilationshål
inte är igentäppta.

att dränerings-/ventilationshål
inte är igentäppta.
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Auktoriserad tillverkare

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i sortimentet och utförande utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Sapa december 2017.
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