REYNAERS ONDERHOUDSPRODUCTEN
Voor eindgebruikers

Reynaers Aluminium is een toonaangevende Europese leverancier van innovatieve en
duurzame aluminiumoplossingen voor de bouwsector. Deze oplossingen omvatten een
ruim gamma raam- en deursystemen, gevels, schuifsystemen, zonwering, veranda’s,
lichtstraten, horren en systemen om jaloezieën en ventilatie in te bouwen.
Om de Reynaers klanten nog beter van dienst te zijn, biedt Reynaers een compleet
overzicht onderhoudsproducten voor aluminium proﬁelen aan. Hieronder vind je
een overzicht van het aanbod met telkens een beknopte productomschrijving.
LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES OP DE PRODUCTLABELS!

TOGETHER
FOR
BETTER

REYNAWASH COLOR
■
■
■
■
■

Art. Nr: 086 9212

Product voor het onderhouden en beschermen van gelakt schrijnwerk
Geschikt voor alle oppervlakken, inclusief Coatex en glas
Makkelijk te doseren
Solventvrij
Ph-neutraal

REYNAWASH ANO
■
■
■
■

Art. Nr: 086 9213

Geeft opnieuw glans aan aluminium proﬁelen
Voedende melkreiniger voor periodiek onderhoud
Geschikt voor alle geanodiseerde oppervlakken
Solventvrij

REYNOVATOR 718
■
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■
■
■
■

Art. Nr: 086 9211

Alles in 1 renovatieproduct op oliebasis
Geschikt voor de renovatie, het behoud en het onderhoud van aluminium systemen
Mag gebruikt worden op gelakte -, Coatex -, en genanodiseerde proﬁelen
Beschermt tegen corrosie
Geeft glans en doet oude lak herleven
Laat een beschermende ﬁlm achter

ﬂessen 500 ml
verpakt per stuk

ALUMINIUM RAMEN VOOR HET LEVEN
Aluminium ramen besparen je een hoop onderhoudskosten, want gelakt of geanodiseerd aluminium is niet elektrostatisch en
trekt dus geen vuil of stof aan. In de aluminium proﬁelen treden ook nooit spleten of schilfers op, waarin zich vuil kan ophopen.
En schilderen of vernissen is niet nodig. Naast het regelmatig reinigen van het schrijnwerk, mag je ook niet vergeten om
aandacht te schenken aan het onderhoud van het schrijnwerk. Bovenvermelde geldt ook voor coatex lakken. Maak hierbij wel
gebruik van een anti-pluis doek.

TIPS VOOR HET REINIGEN VAN JE ALUMINIUM RAMEN
In een landelijke omgeving volstaat het om de aluminium raamproﬁelen twee keer per jaar te reinigen. In stedelijk – en kustgebied met een verhoogde vervuilingsfactor, maak je ze best minstens 4 keer per jaar schoon. Gebruik voor het reinigen van je
aluminium ramen lauw water met een niet-agressief (ph-neutraal) schoonmaakmiddel. Na het reinigen, bescherm je het aluminium schrijnwerk met Reynawash color of ano zodat jouw proﬁelen hun glans en kleur behouden.
Als je deze tips opvolgt, blijft de tijdloze allure van je aluminium ramen en deuren lang behouden.

Onderhoud aluminium schrijnwerk

Binnenland

Kust/Stad

2 x per jaar

4 x per jaar

TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN JE ALUMINIUM SCHRIJNWERK
Wat het onderhoud betreft moet je jaarlijks rekening houden met twee elementen, namelijk het inspecteren van de onderdelen
en het uitvoeren van het onderhoud.
1. Zo controleer je best minstens éénmaal per jaar de correcte plaatsing en de vormvastheid van de dichtingen en heb je
aandacht voor de werking en hechting van de beweegbare delen en sluitpunten.
Controleer ook de drainagegaten en maak de openingen vrij voor een goede waterafvoer.
2. Wat de onderhoudswerken betreft heb je best aandacht voor het ontdoen van stof en andere onzuiverheden op de beweegbare delen zonder gebruik te maken van water en andere reinigingsmiddelen. Vergeet ook niet de scharnier- en sluitpunten
in te smeren met een lichte olie.
Gebruik hiervoor geen siliconenhoudende smeermiddelen of zuurhoudende vetten of oliën.
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