
Beste gebruiker,

Als de regels hieronder in acht worden genomen, zal uw zonwering het schitterend materiaal blijven
dat beantwoordt aan de strenge vereisten van de gebruiker inzake duurzaamheid, esthetiek en
gemakkelijk onderhoud.

A. Onderhoud van de armatuur :

Gelakt of geanodiseerd aluminium is een materiaal dat uitstekend beantwoordt aan de huidige en
toekomstige normen inzake zonwering die bestaat uit hoog-technologische en esthetische
materialen. Om die kwaliteit te behouden, moeten de blootgestelde oppervlakken regelmatig worden
onderhouden met water en niet agressieve detergenten. Dit onderhoud is afhankelijk van de
omgeving waar de zonwering staat. In landelijke of in licht verstedelijkte zone volstaat het om ze 1 a
2 keer per jaar te reinigen. In industriële omgeving zijn minstens 3 wasbeurten per jaar noodzakelijk.

Deze frequentie moet verhoogd worden aan zee of in een sterk vervuilde zone.

B1. Onderhoud van het doek - ACRYLIC  :

Uw doek is van nature rotvrij en speciaal behandeld waardoor bevuiling vertraagd wordt.

Gewoon onderhoud :
Het doek vooraf stofvrij maken met een halfzachte borstel en schoonmaken met zuiver water (niet
onder hoge druk - de bescherming van de polyester zou aangetast kunnen worden , geen agressieve
detergenten gebruiken).

Verwijderen van vlekken :
Voor vinger en vetvlekken gebruikt u het beste een proper doek met  oplosmiddel (uitsluitend
trichlorethane 111). Voor waterachtige vlekken, �ink bevochtigen en met een schoon vochtig doek
opwrijven.

Gebruik nooit detergenten of andere chemische producten !

B2. Onderhoud van het doek - SOLTIS  :

Het doekoppervlak is bekleed met een anti-klee�aag en heeft geen poriën, dit belet dat het vuil zich
kan vasthechten.

Gewoon onderhoud :
Het doek vooraf stofvrij maken met een halfzachte borstel en schoonmaken met water

Verwijderen van vlekken :
Maak gebruik van water en niet agressieve detergenten.

Tip : Reinig nooit in volle zon, hierdoor verkrijg je kringen !

C. Onderhoud van scharnier- en draaipunten :

Bewegende delen (arm-kniegewricht, mechaniek) moeten minimaal 2 maal per jaar (b.v. voor en na
het seizoen) behandeld worden met siliconen of te�on spray (te verkrijgen in onze service centra).
Olie en vethoudende  producten zijn te vermijden daar deze producten een vuilaantrekende werking
hebben.

Het WINSOL team.

VERBODEN !
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