Onderhoud Beglazing en Kozijnen
In uw woning zijn of worden nieuwe kozijnen met nieuwe beglazing geplaatst, onderstaand
onze adviezen voor het reinigen van de kozijnen en de beglazing:
Kozijnen:
Uw (nieuwe) houten kozijnen blijven het mooist als u ze minstens eens per jaar
schoonmaakt met warm water en regulier schoonmaakmiddel. Gebruik voor hout geen
schuurmiddel of chloor, want dit kan het houten kozijn beschadigen. Controleer tijdens
het schoonmaken meteen uw houten kozijnen.
Als u zwakke plekken (kale plekken, scheurtjes enz. ) in uw houten kozijn ziet zitten, dan
kunt u deze opschuren en opnieuw schilderen. Op deze manier voorkomt u het rotten van
hout.
Beglazing, normale reiniging:
De normale reiniging van het glas geschiedt met voldoende schoon water, waaraan u
eventueel een beetje neutraal afwasmiddel of een ander aangepast, commercieel product
toevoegt. Verder gebruikt u een trekker of speciaal hiervoor bestemde doeken. Na de
eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te
drogen. De frequentie waarmee u de beglazing reinigt hangt sterk af van de omgeving en
de mate van vervuiling.
Bijzondere reiniging van beglazing:
Wanneer een normale reiniging niet volstaat kunt u vette vlekken en organisch vuil
verwijderen met oplosmiddelen als isopropylalcohol of aceton, die u met een zachte,
schone doek aanbrengt. De overige resten verwijderen door met een oplossing van
ceriumoxyde in water (100 tot 200 gram per liter) licht over het glas te wrijven.
Vervolgens uitgebreid spoelen en het glas verder normaal reinigen.
Eerste reiniging van de beglazing na voltooiing van het werk:
Vooral bij een eerste reiniging na voltooiing van een project kunnen beglazingen extra vuil
zijn. Wij zien er op toe dat de beglazing netjes en schoon wordt opgeleverd, maar mocht
er onverhoopt een onvolkomenheid zijn of voert u nog eigen werkzaamheden uit dan
adviseren wij u het volgend:
-

Etiketten en kurken afstandhouders zo snel mogelijk verwijderen. Als dit moeilijk
gaat, dan kunt u oplosmiddelen gebruiken zoals methanol, isopropanol, aceton of
trichloorethyleen.

-

Vingerafdrukken, vetvlekken en afzettingen van kit kunnen worden verwijderd met
oplosmiddelen als aceton, MEC of ammoniak, mits deze producten de voegen niet
aantasten en niet in de sponning doordringen.

-

Het glas uitgebreid te spoelen om meteen zoveel mogelijk stof te verwijderen.

-

Eerst een normale reiniging uitvoeren om vervolgens te kijken wat er nog aan vuil
over is.
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-

Heel zorgvuldig de ernstige afzettingen van lijm, kit, cement, enz. te verwijderen
met behulp van een speciale krabber of scheermesje. Het risico op krassen is
bijzonder groot en u moet dus altijd heel goed opletten. Vooral bij gecoat glas.
Waar nodig een bijzondere reiniging toe te passen.
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