Reiniging- en onderhoudsvoorschriften afwerkingslagen
De ramen en deuren van Andries zijn weliswaar onderhoudsvriendelijk, maar dienen om de levensduur
te verlengen met regelmaat te worden gereinigd. Dit is enigszins te vergelijken met de lak van een
auto. Wanneer de lak nooit wordt schoongemaakt, zal die gaan verweren. Naast vervuiling als gevolg
van weersinvloeden dient vooral alg- en schimmel aangroei te worden voorkomen. Wij adviseren u om
uw schrijnwerk met een minimum van twee keer per jaar te reinigen, afhankelijk van de situering zoals
de zonzijde, de afstand tot de kust of een bosrijk gebied.
 De houten gevelelementen reinigen met een neutraal, niet-schurend en niet-bijtend
reinigingsmiddel. Gebruik géén azijn, ammoniak, of Cif.
 Gebruik hiervoor een zachte borstel of spons en in ieder geval geen stoom- of
hogedrukreiniger.
 Probeer het schoonmaakmiddel altijd eerst uit op een verdekte plaats.
 Voer de reiniging niet uit in de volle zon of op al te warme dagen.
 Maak de elementen van boven naar onder schoon om streepvorming te voorkomen.
 Denk bij alle schoonmaakmiddelen allereerst aan het milieu en gebruik deze met mate.
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Reinigen
Controleren, herstellen van eventuele gebreken en overschilderen*
*Opmerking. Risicofactoren die bijdragen aan een hoge(re) onderhoudsfrequentie zijn:
- Situering op het zuiden/westen, aan de kust of in een bosrijk gebied.
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Onbeschutte ligging
Het niet periodiek reinigen
De keuze voor een donkere kleurstelling

De hierboven vermelde onderhoudstermijnen zijn derhalve indicatief.

*Controleren, herstellen van eventuele gebreken en overschilderen
Eventuele gebreken aan de laklaag, bij voorbeeld als gevolg van mechanische beschadigingen, dienen
direct te worden hersteld.
In het geval van een afwerking met hydrocoating of beschermingsolie:
 een dunne en gelijkmatige laag aanbrengen in de richting van de houtnerf met een kwast of
microvezel roller en grondig uitstrijken
In het geval van een dekkende afwerking:
 Eventuele losse verflagen afschrapen en volledig verwijderen.
 Daarna het oppervlak schuren met een schuursponsje en grondig reinigen.
 In het geval van een dekkend verfsysteem, de kaal gekomen delen vervolgens 2 x gronden met
PPG Sigma Torno Primer, in de kleur als bestaand.
 Vervolgens het element licht schuren, stofvrij maken en vol afschilderen met PPG Sigma Torno
Satin in de kleur als bestaand.
In het geval van een transparante afwerking:
 Eventuele losse verflagen afschrapen en volledig verwijderen.
 Daarna het oppervlak terdege schuren met Scotch-Brite en grondig reinigen.
 In het geval van een transparant afwerking product, de kaal gekomen delen 2 x gronden met
PPG Sigmalife VS-X in de kleur als bestaand.
 Vervolgens de kaal gekomen delen een keer behandelen met PPG Sigmalife DS Acryl Satin in
de kleur als bestaand.
 Vervolgens het element licht schuren, stofvrij maken en vol afschilderen met PPG Sigmalife DS
Acryl Satin, in de kleur als bestaand.
In het geval van hout-alu schrijnwerk:
 Eens per jaar het aluminium in de was zetten, enkele minuten laten inwerken en uitpoetsen in
cirkelvormige bewegingen met een droge, witte katoenen doek of simoniswatten. De was niet
laten opdrogen en nooit in volle zon gebruiken.
Zie voor de verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten, de actuele technische
kenmerkbladen van PPG/Sigma Coatings resp. Osmo
Andries verleent geen garantie op het lakwerk.
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