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U heeftdezebrochureontvangenomdatu eenaluminium raam,deur,pui, serreofgevel
heeftaangeschaft
ofin gebruik heeftgenomen.Wij verzekerenu dat u veelplezierzult
hebbenvanuw aluminium productmet VMRG-Keumerk@,
vanwegeeenaantalbelangrijke

1 .V e i l i g
Uw aluminiumraam,dcur,pui ofserreiszeerscerk

3. Duurzaam

doordealuminiumconstrucrie,
is daarmee
inbraak-

Bij goedonderhoudbedraagtde levensduurvan

werenden voldoetaandc eisenvanhet Bouwbesluit

uw aluminiumgevelelement
tenminste75jaar.

[ministerievanVROMJ.

4. Natuurlijk
2. Onderhoudsarm

Aluminium is voor meerdan 95%recyclebaar.

Mecgeringonderhoudcn inspecrieis langdurig

Uw productis op dendur-rrbijnavolledig

gebruikgcgarandeerdl

tc hergebruikenen dus goedvoorhecmilieu.

VN?G
lfr@EfrEK

Bovendienbeschiktu overcenproductmet het
\MRG-Keurmerk@Het IMRG-Keurmerk@
houdt in dat uw VMRG-bedrijfkwaliteitheefc
geleverdvolgensde \MRG-Kwaliteitseisenen
Adviezen@.
In dezekwaliceitseisen
zijn alle
wercelijkgeldendenormenen voorschriften
oPgenomen.

Graagwijzenwij u eropdat servicecn onderhoud
vangroot belangis bij alurrinium producten.
Vraaguw VMRG-bedrijfnaarde mogelijkheid
van eenservrceconrracr
en naarde onderhoudsHij is u graagvan dienst.
voorwaardcn.
In dezebrochurekunt u meerlezenoverhet
belangvan reinigingen onderhouden over
reinigingsmogelry
khedcn.

Aluminium ramen,deuren,puien,serresen gevels,ofook wel
aluminium gevelelementen
genoemd,die geleverdzijn volgens
deVMRG-Kwaliteitseisen
enAdviezen@
zijn voorzienvan
eengoedebeschermlaag.
Dit houdt in dat uw gevelelement
ondernormale
omstandighedeneenzeerlangelevensduurheeft.Die
levensduurhangt echternauw samenmetjuiste en
Éequentereinigings-en onderhoudsbeurten.

Hiermeezorgtu ervoordac:

vergrocen.

' het uiterlijk vanuw gevel(element)
behoudenblijft

De praktijk heeft

' delevensduurvan uw gevel(element)
verlengdwordt

uitgewezendat eengoed
indien
aangebrachte
beschermlaag,

Het uicerlijkvaneenvuil gebouwverliestzijn glans

regelmatiggereinigd,tientallenjaren zijn

en is daardoorminder representatiel
Vuilconcen-

beschermende
en esthecische
eigenschappen

traciesen streepvorming
op degevels,versterken
dit

behoudt.Her correcren rijdig reinigen van het

beeld.Uiteraardgeldtdit ookvoorhet glas.Vuile

gevelelementis ook noodzakelijkvoor het behoud

ruiten belemmerenbovendieneengoeddoorzicht.

van de garantie,die hecVMRG-bedrijfu geeft.

Regelmatigereiniging is dan ook essentieelvoor de
vaneengevel(element).
represencariviteir

Soorten beschermlagen
Het aluminium oppervlakis altijd behandeld:

Door de verontreinigingperiodiekte verwijderen,

het is geanodiseerd
ofgecoat.Ondankszorg-

voorkomt u dat de in het vuil aanwezigechemische

vuldigereinigingen goedonderhoud,zal door

inwerken.Beschermstoffenop de beschermlaag

dejaren heende laklaagverouderenen verweren

lagenzijn namelijkgevoeligvoorzuren,zoutenen

door onder anderede zon en weersinvloeden.

andereagressieve
stoffenen verouderenhierdoor

De gevelelementenkunnen hierdoor eendeelvan

sneller.Daarnaastkunnen dikke vuillagen meer

hun glansen kleur verliezen.om dit te beperken

vochtopnemenen vasthouden,
hetgeende

kunt u het gevelelementna reiniging behandelen

agressieve
inwerking op de beschermlaag
kan

met eenconserverende
was.
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factorenis afhankelijk van:

r hct typclluminiun-r
z hct typcoppcrvlaktcbchandcling
3 dc applic:rtic
hctolcn
4 dc crnsrcn duur vrn dc bclrstcndc

Dc ccrstcdric puntcnworden(evcntueel
na
ingewonnenrdviesvanecndeskundigc]mct dc
opdrachtgcvcr
overeengekomen
en doorde
\4l4RG-garancic
algcdekt.Het vierdepunt valc
onderdc vcrancwoording
vandc opdrachtgevcr
c.q beheerder
olgebruiker

Vlakke
beregendegevels

Vooreendefinitievevaststellingvande fr:equentic
is hecraadzaamna eenofrweereinigingsbeurcen

Bclrstingslactor
vcrhoogd:z x pcrjear

degevcltc inspcctcren
en zo nodigdc reinigings-

Bclastingslactor
normrel:1x pcrJarr

frequentiebrj te stellenDit kan dus pcr project
verschillcnBy dezeinspectre
moetu met name
lettenop de mareen aardvande vervuilingcn

Geprofileerdeen
niet beregendegevels

op dc plaatselij
kc vervuilingsinvloeden
r,crlroogd:
Bclrstings[.rctor
; x pcr_j.r.rr
Degenedie de inspectieurtvoertmoetovcreen
ruime matevan kennisen ervaringbeschikken.

Vuilbelastendefactoren
Om eenindruk te gevenmer welkefrequencie
een
geveldient rewordengereinigd,wordt hiernaast
eenindicatie van de reinigingsfrequentiegegeven
bij normalcof vcrhoogdebehstingfaccor

Belastingsíactor
normrel:2 x perJrar

geldt, datzij de toegepaste
Voorallete gebruikenreinigings-en conserveringsmiddelen
en/ofaantasten.
materialenin degevelniet mogenbeschadigen
U kunt hct besteeenwictchandpadvan non-

Er zijn gebouwenwaarvande aluminium

via verkoper
wovennylon gebruiken(verkrijgbaar

raamprofielenals onderdcelvan de glasbewassing

Alleen
van professioncle
schoonmaakmiddelen)

wordengcreinigd.Dit geldt voorvolledigeglas-

het gebruikvanneutralemiddclen,met ecnpH-

gevelsen voorgcvelsmet eenrelatiefgeringstijl-

waardetussenzesen achr[ziehct etiketop schoon-

en regelwerk,dat slcchtsbeperkcbovenhet glas

maakmiddel],
zijn toegestaan.
Daarnaast
mogcn

uitsteekt.

Bovcndienis het gedezcmiddelenniet krassen.
aluminiumwol,
bruik van aluminiumborstcls,

In de overigcgevallcnen ook bij aluminium

schuurpapier
en
oplosmiddclen,
schuurspons_1cs,

kan dit redelijkerwijsniet alsonderdeel
plaatgevels

dergehjke,
nict toegcstaan.
Ook reinigenmecdc

wordcnmeegcnomcn
en is
vandeglasbewassing

hogedrukreiniger
kan schadeveroorzaken.

separace
reiniging noodzakelijk.

Dezereiniging vraagtom eenaanpakwaarbij
vakmanschap
vereistis.Zo is er kennisnodig van
dc diversctoegepaste
materialen,hun onderlinge
samenhangen de invloedhieropvanreinigend
onderhoud.

Bovendienis specifiekekennis vereiscvan de
. vervuilingsaarden -graad
' reinigingsmethoden
'aPPararuur

I

' enzovoort.

Er zijndiversetoepassingen
in dealuminium gevelbouw:
eenraam,deur,pui, serreofgevel.Bij eendergelijk
gevelelement
wordenvaakook anderematerialen
toegepast,
zoalshang-en sluitwerk,kit, glas,
beglazingsrubbers
en venrilarieroosrers.

Hang-en sluitwerk
Het hang-en sluirwerkvan ramenen deurendient
regelmacigonderhoudente worden.Ten minste
eenmaalperjaarmoetdewerkingvan hang-en
sluicwerkgeconrroleerd
wordenen indien nodig
moethecgesmeerdworden.Mechanische

drangers,automatischeschuifdeurenen rourni-

G l a se n
beglazingsrubbers

aandrijvingen
zoalsvloerveerpotten,
deur-

quetsmoerenbij veelvuidiggebruikvakerworden

om aantastingvan herglasoppervlak

onderhouden

doorneergeslagen
vuil te voorkomen,dient

Vooreenblijvendeenoptimalewerkingvandeze

ookglasregelmarig
rewordengereinigd

productenen voorhet onderhoudervanis het aan

Om te voorkomendat vuil waswacer
op de

te beveleneenonderhoudsconracc
met herVlvlRG-

profielenachterblijft.moerendezealcijd

bedrijfafcesluiten.

wordenmeegewassen.

Kit

Hoewelde meesteglassoorten,naastnormale

Uw raam,deur,pui, serreofgevelbevacvaakook

reiniging, geenonderhoudbehoeven,mag de

(beglazingsJrubbers
ofkic. De kitvoegwordcdoor

randverbindingvan het IisolerendeJ
glasniet

werking van degevel,alsgevolgvan cempera-

Iangdurig blootgesreldworden aan warer.

tuurverschillenen door invloedvan uv-straling,

De toetredingvan watertocde sponningdient

voorcdurendbelast.Ter voorkomingvan

dan ook beperktre blijven.Dic betekencdareen

evencuele
lekkageis het gewenstde kicvoegen

periodiekecontrolevan de beglazingsrubbers

periodiek(eenmaalper tweejaarlte laten inspecte,

wenselijkis.Met namede hoekendienen

ren en waarnodig te herscellen.

gecontroleerdte worden.

Ondank dc goedewcrkingvanbeglazingsrub-

Ventilatieroosters

te wordenmet
bcrsdient rckeninggehor-rden

Veelramenofdeurcnbcvattenventilatieroostcrs.

in dc sponningWaceraÉ
enigcwatcrtoetrcding

dienenminimaal eenmaalper
Ventilacieroosters

vocrgatenin desponningzorgencrvoordat dit

jaar volgensdereinigingsvoorschriften
van de

watcrnaxr buitenwordt afgcvoerd.

fabrikrr.rtte wordengereinigd.Voorreinigingvan
het aluminium dicnt dezelfdcreinigingsfrequen-

Eenperiodieke
controleop degocdewerkingvan

alsvoordegehele
tie te wordenaangchouden

zijnl is
deweter.rlvocrg.rtcn
Inietvcrstopr

--,,^l^t^'-^-.^-

noodzakelijkAlsconrolerermijnvoorzowclde
kan,
beglazingsr
ubbcrsrls dewaterafvocrgaten
ccn
v.indc liggingcn oricntatie.
afh;rnkclijk
worden.
periodevaneenrot driejaaraangchouden

