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Correcte Reiniging
Let er na inbouw op dat de beschermfolie
van de ramen en deuren is verwijderd.
Door stof en regen ontstane vervuiling
verwijdert u makkelijk met een in de
handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel
en een vochtige doek. De beglazing
kunt u het beste reinigen met schoon
warm water en een goede zeemlap of
raamwisser.
Houd rekening met het volgende:
– Gebruik geen agressieve of oplosmiddel bevattende reinigings-,
onderhouds- of polijstmiddel, zoals
bijvoorbeeld kunstharsverdunner,
aceton, enzovoort.
– Gebruik geen schuurmiddel
– Gebruik geen harde weerstand, zoals
spatel, koperborstel, ruwe zeemlap
etcetera.
Voor correcte reiniging van uw ramen
kunt u het beste REHAU reinigingsmiddel
gebruiken. Het is vrij van oplosmiddel,
reinigt de oppervlakte, pH-neutraal en
werkt antibacterieel.

Perfect onderhoud
Minstens eenmaal per jaar adviseren wij
u het hang- en sluitwerk van een drup
olie te voorzien. Hiermee zorgt u ervoor
dat de ramen als vanouds makkelijk te
open en sluiten zijn.

De dichtingen kunt u met water reinigen
en met een siliconenstift invetten.
Wij adviseren de controle van hang- en
sluitwerk op stevigheid, gangbaarheid
en bediening door een vakman te laten
uitvoeren.
Wanneer u onze tips en aanbevelingen

ter harte neemt, kunt u de vlekkeloze
uitstraling en een probleemloze
functionaliteit van uw ramen behouden.
Goed beluchten
Moderne ramen sluiten zeer goed. Op
grond van deze dichtheid is regelmatig
beluchten zeer belangrijk:
– regeling van de luchtvochtigheid en
temperatuur
– vervangen verbruikte lucht door
onverbruikte frisse lucht
– vermijden van condenswater en
schimmelvorming

– bevordering van gezond
binnenklimaat
Vermijd tijdens een lange periode van
verwarmen het lang open houden van
ramen. Voor frisse lucht zorgt u het beste
door het gelijktijdig openen van alle
ramen en deuren. In maar twee tot vier
minuten is de lucht in uw woonruimte
volledig ververst. In deze tijd koelt de
ruimte amper af. Een effectieve manier
van beluchten, waardoor u energieverlies
beperkt en energiekosten bespaart.
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