Algemene reinigingsvoorschriften voor
aluminium schrijnwerk

VOORSCHRIFTEN
Het aluminium schrijnwerk van Reynaers is voorzien van een degelijke
oppervlaktebehandeling. Een eenvoudige periodieke reiniging van het oppervlak is voldoende
opdat deze behandeling zijn esthetische en beschermende functie blijft behouden.
In een landelijke omgeving volstaat het van uw aluminium schrijnwerk tweemaal per jaar te
reinigen.
In agressievere omgevingen zoals steden, industriegebieden of kustgebieden is het
aangewezen van het schrijnwerk minimum viermaal per jaar te reinigen.
Ook de gedeelten die niet aan regen zijn blootgesteld, dienen viermaal per jaar een
poetsbeurt te krijgen.
Voor het reinigen zelf dient men lauw water met een niet-agressief detergent (PH neutraal) te
gebruiken, en daarna grondig naspoelen met zuiver water.
Voor het reinigen en onderhouden van Coatex lakken zijn er specifieke producten
voorhanden.
Men dient steeds te werken met een doek of spons. Het gebruik van harde krasvormende
materialen bij het reinigen zoals bv. staalwol of schuurpapier is niet toegestaan.
OVERZICHT PRODUCTEN

1. REINIGINGSPRODUCTEN
Reynawash:
Geschikt voor de klassieke reiniging ( 2 of 4 maal per jaar in functie van de ligging)
van gladde gelakte en geanodiseerde oppervlakken.
Daarna behandelen met Reynaclean voor een blijvende glans.
Reynaclean:
Geschikt voor het verwijderen van lichte tot matige bevuiling op gelakte gladde
profielen en van lichte bevuiling op geanodiseerde profielen.
Heavy Duty Cleaner:
Geschikt voor het verwijderen van zware bevuiling op gladde gelakte oppervlakken.
Het product, in pastavorm, maakt de vlekken week en lost alzo de vervuiling spontaan op.
Opletten bij het gebruik van dit product bij matte kleuren: ongelijkmatige behandeling van het oppervlak kan
aanleiding geven tot blinkende vlekken.
Eloxal-reiniger & aluminiumgom:
Geschikt voor het verwijderen van matige bevuiling op geanodiseerde profielen.
Bij sterke bevuiling kan de aluminiumgom het geschikte hulpmiddel zijn.
Multiclean
Geschikt voor het reinigen van onze Coatex profielen.
Voor een goed onderhoud nadien behandelen met Reynawash.

2. FILMVORMENDE BESCHERMINGSPRODUCTEN
Reynaclean:
Dit product legt een beschermende film op de profielen na reiniging ervan. (niet geschikt voor Coatex lakken)
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