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Vedligehold, rengøring og smøring

Generelt om vedligehold
Træaluminiumsvinduer og døre fra Ideal-
combi kræver et minimum af vedligehold,
hvilket under normale forhold begrænses til
afvaskning af de udvendige flader med jæv
ne mellemrum i lunkent vand tilsat et neu
tralt rengøringsmiddel, for at fjerne snavs
fra overfladen. Herudover skal bevægelige
beslagdele smøres efter behov og mindst i
gang om året, og blot det samtidig sikres
at glideskinner, styreskinner, tætningslister
og lignende holdes fri for snavs og støv,
vil elementet være fuld funktionsdygtigt
mange år frem i tiden.

Generelt om rengøring

_______

De udvendige aluminiums ram
me- og karmflader bliver påvirket

af det omkringliggende miljø, hvor by- og
industriområder med høj trafikintensitet
og luftforurening, samt kystnære områder
med saltholdig luft giver større tilsmuds
ning og påvirkning af overfladen, end ren
land luft.
Rengøring og afvaskning bør ske med jæv
ne mellemrum og mindst 2 gange om året,
og kan gøres i forbindelse med at ruderne
vaskes. Ramme- og karmflader vaskes i
lunkent vand tilsat et neutralt vaskemiddel
(blishompo) og bagefter aftørres flader og
kant er.

Generelt om smøring
Det er vigtigt at smøre og vedli
geholde alle typer beslag for at

sikre en let og uhindret betjening og funk
tion af vore vinduer og døre i dagligdagen,
og ligeledes er det et krav for at opretholde
garantien på elementerne.
Hvor ofte man skal foretage smøring og
vedligeholdelse, afhænger af brugen og
den påvirkning, som beslagene bliver udsat
for, fra vejrlig, miljø og luftforurening etc.
Af erfaring ved vi, at beslag anvendt i feks.
byområder, industriområder, områder med
høj trafikintensitet og i kystnære områder
med saltholdig luft skal smøres og vedlige
holdes oftere end beslag anvendt, hvor kor
rosionspåvirkningerne er mindre.

Vigtigt
Alle beslag er smurt i forbindelse
med monteringen på fabrikken.
Men vi gør opmærksom på, at det
påhviler den person/entreprenør,
der er ansvarlig for monteringen
at sikre sig, at alle bevægelige
dele, med undtagelse affriktions
dele/glideskinner, er smurt med
et egnet smøremiddel — inden af
levering til bygherren

Generelt smøres alle bevægelige dele ved
hængsler og lukke-/låsebeslag efter behov,
dog mindst i gang om året.
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Generelt om rustfrie greb og beslag
Vore rustfrie greb og beslag er som stan
dard udført i mat-børstet rustfrit stål - AISI
B04 -

hvilket passer til moderne byggeri og giver
optimal beskyttelse mod korrosion. Produk
terne kan anvendes overalt til indvendig og
udvendig montering, hvor produkterne bi
drager med optimal funktion og kvalitet,

Materiale og overflade
Rustfrit stål er særdeles velegnet til brug,
hvor der stilles krav om stor slidstyrke, høj
hygiejne og god korrosionsmodstand.
Rustfrit stål danner en tynd, beskyttende
oxidhinde, der giver en tæt, bestandig over
flade med stor styrke overfor mekanisk be
lastning.

På trods af indholdet af bla. nikkel betrag
tes rustfrit stål som et ikke-allergisk mate
riale ved anvendelse til dørgreb, beslag og
lignende. En række del-komponenter kan
være fremstillet i andre materialer såsom
polymer, messing eller aluminium. Anven
delsen af disse er sket under hensyntagen
til produktets optimale funktion, produk
tion og holdbarhed.

Rengøring og vedligehold
IKontroller med passende mellemrum funk
tion og montering af beslag, og efterspænd
eventuelle løse befæstigelser samt rengør
produktets overflader.
I områder og miljøer med forøget påvirk
ning af svovl- og nitrogenoxider samt i
kystnært miljø med nedslag af chlorid kan

den beskyttende oxidhinde på rustfrit stål
blive angrebet, således at overfladen anlø
ber og eventuelt danner rødbrune skjolder,
som kan minde om rust. Der er dog kun tale
om angreb af overfladisk karakter.

Misfarvningerne kan nemt forebygges eller
fjernes ved almindelig renholdelse af over
fladen.
Til rengøring anvendes varmt vand, mildt
rengøringsmiddel, bløde børster eller syn
tetiske pudsesvampe. I særlige tilfælde
kan anvendes polermiddel specielt egnet til
rustfrit stål. Benyt aldrig skure-/stålsvam
pe eller stålbørster, da dette kan beskadige
overfladen!
l<un ved korrekt montage og vedligeholdel
se er produktet dækket af garantien.

Mi Ij øfo rh old
Anvendt alene afgiver rustfrit stål ingen
skadelige dampe eller metaller fra sig. Ge
nerelt klassificeres rustfrit stål ikke som
miljøfarligt affald, men da materialet inde
holder bla. tungmetaller bortskaffes pro
dukterne som jern/metal erhvervsaffald,
hvilket sikrer optimal sortering og recirku
le ring.

Specifik smoreanvisn ing
Sidehængt hængsler
Hængsler på sidehængte vindu

er og døre smøres med syrefri olie under
gentagende aktivering. Der kan med fordel
smøres med en syrefri fedt, dog vil det her
være nødvendigt at løfte rammen af tap-
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Ved ligehold, rengøring og smøring

stykkerne og påføre fedt direkte på tapperne.

Kipldreie beslag
Hængsler, låserullerog slutblik på
kip-dreje vinduer og døre smøres

med syrefri olie eller fedt under gentagende
aktivering. Saksebeslag og friktionsbremse
skal smøres i alle ledforbindelser under gen
tagende aktivering, således at smøremidlet
vandrer ind mellem de indbyrdes bevæge
lige arme, Der skal smøres både udvendig
på ledforbindelserne, og i spalteåbningen
mellem armene. Til dette anvendes en let
indtrængende syrefri olie efterfulgt af en
langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis.

Topstyret, sidestyret
ogvendbart
Disse er alle af typen

glidebeslag, og skal smøres i alle ledforbin
delser under gentagende aktivering, såle
des at smøremidlet vandrer ind mellem de
indbyrdes bevægelige arme. Der skal smø
res både udvendigt på ledforbindelserne, og
i spalteåbningen mellem armene, Til dette
anvendes en let indtrængende syrefri olie
efterfulgt af en langtidsvirkende syrefri
fedt på spraybasis.
Glideflader, glideskinner og glideklodser
holdes rengjorte og fri for snavs for at lette
g lidet un kt i one n.
Der kan påføres tørglidemiddel på glidefla
derne for at lette friktionen. Brug aldrig olie

på disse flader, da det binder støv og snavs
til overfladen. For vendbare vinduers lodret
te glidskinner gælder det, at de skal smøres
med smøremidlet Shell Cassida RLS 2.

Glidef lader
Alle glideflader er anodiseret
aluminium, og skal rengøres
periodisk alt efter klimaforhold

og luftforureningsgrad. Det anbefales, at
overfladen gnides med klud eller svamp.
Der må aldrig anvendes smergellærred,
ståluld, soda eller andre rense- og slibemid
ler indeholdende alkalier eller syre på disse
flader, men kun neutrale rengøringsmidler
(bl/shampoo).

Kolvepaskviler
Disse smøres med syrefri olie eller syrefri
fedt på spraybasis i låsekassen og ved kol
ver samt på slutblik. Smøringen skal foreta
ges under gentagende aktivering.

Friktionsbremser
og glidebremser
Disse smøres normalt ikke, men

sørg altid for at holde glideskinnen ren. Er
der behov, kan grebsaktiveret bremse i for
bindelse med kolvepaskviler på sidehængte
vinduer og terrassedøre smøres let med
tø rg lide middel.

33


