ONDERHOUD EN WASINSTRUCTIES GLASFOLIE
WASINSTRUCTIES
De glasfolie die uw ruimtes beschermt, is gemaakt van de taaiste kunststoffolie. De folie
wordt permanent op het glas aangebracht en zal u, bij een goed onderhoud, vele jaren
voordeel opleveren. Hou rekening met onderstaande wasinstructies en de folie zal helder,
vrij van krassen en glanzend blijven.
Vul een emmer met schoonmaakmiddel (neutrale zeep of detergent) en water.
Agressieve producten zoals ammoniak, azijn, enz. kunt u best vermijden. Veeg het
raam van boven naar beneden schoon met een drijfnatte, niet schurende,
synthetische spons. Vermijd de aanwezigheid van zandkorrels in de spons.
Gebruik verschillend materiaal om de ramen binnen en buiten te poetsen. Spoel de
spons elke keer goed uit.
Gebruik een zachte wisser van goede kwaliteit om het vocht van de ramen in
verticale banen te verwijderen. Wrijf nooit tegen de naden in.
Veeg de wisser telkens af met huishoudpapier. Mocht het water zich onderaan het
glas, rond de naden en op de versterbank verzamelen, veeg dit dan grondig droog
met huishoudpapier.
Het gebruik van solventen (bv. lijmoplosser, product om nagellak te verwijderen, enz.)
is af te raden. Dit kan de kraswerende laag of het gebruikte metaal aantasten.
Opgelet:
Was de ramen pas 3 tot 4 weken na het aanbrengen van de folie. Die tijd heeft de folie
nodig om zich voldoende vast te hechten op het raam en om volledig uit te drogen.
In deze periode kan, als gevolg van achtergebleven water, een kleine blaasvorming
zichtbaar zijn. Dit fenomeen verdwijnt onder invloed van de zonnewarmte. U mag
onder geen beding het restwater zelf proberen te verwijderen of de folie doorprikken.
Dit kan blijvende schade veroorzaken aan de folie.
OPTIMAAL ONDERHOUD VAN DE GLASFOLIE
Het aanbrengen van klevende materialen (bv. stickers, plakband,…) op de folie is af
te raden. De lijmresten zijn moeilijk te verwijderen en het gebruik van oplosmiddelen
zal de kraswerende laag aantasten. Consulteer ons in geval van twijfel.
De zonwerende en isolerende folie moet altijd voldoende kunnen afkoelen aan de
binnenzijde. Dicht geweven of reflecterende zonweringen binnen de 10cm achter het
glas kunt u beter vermijden.
Het aanbrengen van enig materiaal (bv. publiciteit, papier, afschermdoek, enz.) op
het glas is volgens het WTCB af te raden. De beglazing, al dan niet voorzien van folie
aan de binnenzijde, moet te allen tijde kunnen afkoelen.

