Skötsel och underhåll
WICONA byggsystem

Skötsel och underhåll
Kontroll och rengöring
För att säkerställa problemfri funktion, lång livslängd och attraktivt utseende bör aluminiumpartierna i WICONA byggsystem
(fönster, dörrar, fasader och glastak) regelbundet kontrolleras och rengöras. Intervallerna mellan kontroll och rengöring är
beroende av byggnadens utformning, belägenhet och den omgivande miljön.
Minst en gång om året
Generellt bör man rengöra partierna i samma omfattning som man normalt rengör och putsar fönsterglasen, dock minst en
gång om året. Ytorna är normalt anodiserade med en tjocklek om 20 my eller pulverlackerade med en tjocklek på 60 – 80 my.
Båda ytbehandlingarna är mycket motståndskraftiga mot UV-ljus, sol, regn, kyla och värme. Anodisering ger en hårdare yta än
lackering men är mer repkänslig.
Använd inte alkalier
När aluminiumpartierna rengörs är det viktigt att profiler och glas rengörs samtidigt och med samma rengöringsmedel.
Observera att såväl aluminiumprofiler som glas är känsliga för alkalier varför alkaliska rengöringsmedel ej får användas!
Rengöring sker lämpligast med svamp och vatten. Svaga neutrala rengöringsmedel med pH-värde på ca 5 rekommenderas.

Kontrollera följande på samtliga produkter:
· Att aluminiumpartierna är täta och utan skador.
· Att glasningsgummit inte har krympt i hörnen samt att det sitter i anvisade spår.
· Att dränerings- och ventilationshål för isolerglasen inte är igensatta.
· Att beslag mm är ordentligt fastskruvade.
Dörrar
• Att anslags- och borsttätningar är hela
• Att dörren löper lätt och går att stänga och låsa
• Att låsen är smorda
• Att ev dörrstängare är riktigt justerad

Glastak
• Att öppningsbara delar fungerar problemfritt och är
täta
• Att dränerings- och ventilationshål inte är igensatta
• Att tätningar och anslutningsdetaljer är intakta

Fönster
• Att fönstren går att öppna och stänga problemfritt
• Att dräneringshål i karmunderstycke och fönster
bågens underkant är rena och inte igensatta
• Att glidbeslagen är smorda

Fasader
• Att fasaden är tät och utan skador
• Att täcklocken sitter på plats
• Att tätningar och anslutningsdetaljer är
intakta
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