Onderhoudsvoorschriften voor het PVC schrijnwerk.
Onderhoud buitentoepassingen PVC
Algemeen.
Hoewel onder normale omstandigheden PVC ramen niet door milieu-invloeden worden aangetast,
dient men wel rekening te houden met enig onderhoud voor het schoonmaken van de PVC profielen,
de dichtingen en het hang- en sluitwerk.
Reiniging van PVC profielen is uiterst eenvoudig: de profielen 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).
Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of
aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en
dergelijke.
Enkele speciale aandachtspunten:
- Nooit de profielen droog reinigen ten einde krassen of schrammen op het PVC oppervlak te
voorkomen.
- Nooit overgaan tot het verven van de PVC profielen.
Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met PVC Cleanup P 956.
Voor ramen:
Een jaarlijkse polishing met PVC Cleanup P 956 wordt aangeraden. Gebruik ook onze Deceuninck
onderhoudsset P 954. De onderhoudsset bevat naast een onderhoudstift voor dichtingen en
beslagolie, een speciaal reinigingsmiddel. Enkel te gebruiken voor PVC in de massa gekleurd!
Decoroc structuur.
De gecoate profielen kunnen eenvoudig met een gewoon huishoudelijk reinigingsproduct op water
basis (niet op basis van o.a. bleekwater en ammoniak ) met behulp van een zachte spons, gereinigd
worden. De gecoate profielen vertonen daarnaast een goede chemische bestendigheid, behalve voor
agressieve producten zoals methyleenchloride, waterstofperoxide, cellulosethinner, aceton, … (deze
lijst is niet beperkend.)
Houtimitatie.
Voorgaande algemene richtlijnen zijn geldig. Ramen met arcylaatfolie mogen niet gereinigd worden
met een stoomreiniger. Het gebruik van een stoomreiniger laat witte vlekken na die moeilijk te
verwijderen zijn. Geen gebruik maken van simoniseermiddelen (behalve kleurloze). De vloeistof kruipt
in de nerven en is moeilijk verwijderbaar.
Dichtingen.
Het materiaal dat gebruikt wordt voor de glas- en aanslagdichtingen is ofwel EPDM(ethyleen
propyleen dimonomeer), ofwel TPE (thermoplastische elastomeer). Om de soepelheid te behouden
en de levensduur te verlengen is het aan te raden de dichtingen jaarlijks te behandelen met de
onderhoudsstift voor dichtingen (die onderdeel uitmaakt van de Deceunicnk onderhoudsset P 964) of
met talkpoeder in te wrijven. Ze mogen niet in contact komen met geconcentreerde reinigingsmiddelen
of producten op die basis.
Hang- en suitwerk.
PVC ramen worden steeds voorzien van een duurzaam raambeslag. Voor het garanderen van een
storingvrije werking en een lange levensduur dienen alle bewegende delen echter minstens 1 maal
per jaar te worden gecontroleerd en waar nodig gesmeerd. De Deceuninck onderhoudsset P964 bevat
een flacon met beslagolie. Verder wijzen we op de instelmogelijkheden van het beslag. Bij deze
regeling dient speciaal aandacht besteed te worden aan de speling van 12mm. Indien deze speling
van 12mm niet kan gegarandeerd worden tijdens de regeling met de beslaginstelschroeven, dient
men over te gaan tot het heropspieën van het glas.

Onderhoud binnentoepassingen PVC.
Algemeen
Reiniging van de profielen is uiterst eenvoudig. De profielen worden gewoon gewassen met behulp
van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk
reinigingsmiddel op waterbasis. Geen gebruik maken van chloorhoudende middelen. Alle
onderhoudsproducten op basis van javel dienen vermeden te worden. In het geval van twijfel dient
steeds de raad van profielfabrikant ingewonnen te worden. Niet toegestaan is het gebruik van
reinigingsmiddelen op basis van solventen.
Enkele speciale aandachtspunten:
- Nooit de profielen droog reinigen ten einde krassen of schrammen te voorkomen.
- Nooit overgaan tot het verven van de profielen.
Folie
Voorgaande algemene richtlijnen zijn geldig, Profielen met acrylaatfolie mogen niet gereinigd worden
met een stoomreiniger. Het gebruik van een stoomreiniger laat vlekken na die moeilijk te verwijderen
zijn. Geen gebruik maken van simoniseermiddelen (behalve kleurloze) De vloeistof kruipt in de nerven
en is moeilijk verwijderbaar.

