Drift og Vedlikehold
WICONA byggsystemer

Drift og Vedlikehold
Kontroll og rengjøring
For å sikre problemfri funksjon, lang livslengde og attraktivt utseende, bør aluminiumpartiene i WICONA byggsystemer (vinduer,
dører, fasader og glasstak) kontrolleres og rengjøres regelmessig. Intervallene mellom kontroll og rengjøring er avhengig av
byggets utforming, beliggenhet og omgivende miljø.
Minst en gang i året
Generelt bør man rengjøre aluminiumpartiene samtidig som man normalt rengjør og pusser glasset, dog minst én gang i året.
Overflatene er enten anodisert i en tykkelse på 20 my eller pulverlakkert i en tykkelse på 60-80 my. Begge overflatebehandlinger
er meget motstandskraftige mot UV-stråling, sol, regn, kulde og varme. Anodisering gir en hardere overflate enn lakk, men er
mer ømfintlig for riper. Pulverlakkerte aluminiumpartier har samme motstandskraft mot mekanisk slitasje som en billakk.
Benytt ikke alkalier
Når man rengjør aluminiumpartier er det viktig at profiler og glass rengjøres samtidig og med samme rengjøringsmiddel.
OBS; Både aluminiumprofiler og glass er ømfintlig ovenfor alkalier. Benytt derfor ikke alkaliske rengjøringsmidler. Rengjøring
utføres best med en myk svamp og vann. Svake, nøytrale rengjøringsmidler med pH-verdi på ca. 5 anbefales.

Kontroller følgende på samtlige produkter:
• At aluminiumpartiene er tette og uten skader.
• At glassingspakninger sitter fast og tetter i hjørner.
• At drenerings- og luftehull er åpne og fri for rusk.
• At beslag mm er ordentlig fastskrudde.
Dører
• At anslags- og børstetetninger er hele
• At dører går lett og lar seg lukke og låse
• At låsen er smurt
• At ev. dørlukker er riktig justert

Glasstak
• At åpningsbare deler fungerer problemfritt og er tette
• At drenerings- og luftehull er åpne
• At pakninger og tilslutningsdetaljer er intakte og
på plass

Vinduer
• At vinduet lar seg åpne og lukke problemfritt
• At dreneringshull i bunnkarm og bunnramme er
åpne og fri for rusk
• At åpningsmekanismen er smurt

Fasader
• At fasaden er tett og uten skader
• At drenerings- og luftehull er åpne
• At dekklokk er ordentlig “påsnappet”
• At pakninger og tilslutningsdetaljer er
intakte og på plass
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