Onderhoudsinstructies
Om extra lang te kunnen genieten van uw hoogwaardige terrasoverkapping, tuinkamer,
serre of vouwwand is het van belang dat u de volgende instructies opvolgt.

Aluminium
Voor het schoonmaken van het aluminium dient u nooit en te nimmer een
schuurmiddel of chemisch materiaal te gebruiken. Hierdoor kan het aluminium
ernstig beschadigd raken. Gebruik van zachte doeken, sponzen en voldoende water
in combinatie met de Intexstore reinigingsproduchten is aanbevolen.Voor het behoud
van de terrasoverkapping adviseren wij u het aluminium frame tweemaal per jaar in
Inntex Polish & Wax te zetten.

Polycarbonaat
Dit materiaal is afkomstig van plastic en dient met grote zorgvuldigheid behandeld
te worden. De beste manier om het materiaal te reinigen is door gebruik te
maken van Ittalum Snelreiniger. Zeep met een neutrale zuurgraad, ruim voldoende
water en een zachte spons of doek is in sommige gevallen ook voldoende.

Schuifbare daken (handmatig en elektrisch bediend)
Om beschadigingen en slijtage te voorkomen door opeenhoping van bladeren, gruis
en ander vuil, raden wij u aan tweemaal per jaar de rails met een stevige kwast schoon
te vegen alvorens u deze met water schoonspoelt. Indien u in een zandrijke omgeving
woont dient dit vaker te gebeuren. Wrijf de onderkant van de terrasoverkapping
schoon met een zachte doek.Wees voorzichtig met water. Houdt hierbij rekening met
de elektrische verwarming en verlichting.

Maak ook regelmatig de goot schoon. Gebruik nóóit bleekwater, alcoholhoudende
glasreiniger, spiritus, oplosmiddelen of andere chemische materialen. Deze kunnen de
levensduur van de installatie ernstig verkorten en uw garantie doen laten vervallen.

Wanden
De onder- en bovenrails van de wanden dienen regelmatig te worden schoongemaakt
en van vuil te worden ontdaan. Ook de aluminium onderdelen kunt u reinigen met
Ittalum Snelreiniger en wederom behandelen met Ittalum Polish & Wax om de
leversduur te vergroten.

Overig
Het is belangrijk dat de wand - waar de aluminiumprofielen aan bevestigd worden
- waterdicht is. Door temperatuurwisselingen kan het volume van de materialen toeen afnemen. In sommige gevallen kunnen er scheuren of naden in de muur of wand
ontstaan, waardoor water een kans ziet om naar binnen te komen. Controleert u de
kitlaag regelmatig en laat deze vervangen indien nodig.

