
Onderhoudsinstructies – buitenfolie

Beste,

Uw ramen werden door ons aan de buitenkant voorzien van een folie, al dan niet duidelijk zichtbaar op het glas.
Deze folie werd door ons aangebracht met behulp van water met een zeepoplossing.
Hoewel het grootste deel van deze oplossing tijdens de plaatsing van tussen het glas en de folie wordt geduwd,
toch zal nog een zeer kleine hoeveelheid vocht achterblijven. Deze droogt uit naarmate de lijmlaag die op de folie zit 
uitdroogt. Dit proces kan 3 tot 4 weken duren, soms nog iets langer. Dit hangt af van het type folie (en de bijhorende
lijmlaag) en de omstandigheden ter plaatse. 
Mocht u net na de plaatsing nog kleine belletjes of waterblaasjes tussen de folie en het glas aantreffen, gelieve deze
dan niet zelf te proberen vanonder de folie uit te duwen. U kunt hierbij blijvende sporen trekken in de lijmlaag,
of in het ergste geval de folie beschadigen. Beste is om hier gewoon een 4-tal weken te wachten. 
De belletjes zullen gewoon uit zichzelf verdwijnen.
Omwille van bovenstaande redenen is het dan ook best om de ramen (en de daarop aangebrachte folie) 
de eerste 4 weken niet te reinigen.

Als later de ramen gereinigd worden, hou dan even rekening met volgende aanbevelingen:

* Regelmatig wassen wordt aangeraden, minstens 4x per jaar. Dit om te vermijden dat vuil op de folie aankoekt,
waardoor u harder moet wrijven om de ramen proper te krijgen. Hoe minder hard u moet wrijven, hoe beter.

* Spoel de ramen bij het begin van de poetsbeurt goed en overvloedig af met water, om alle loszittend vuil
te verwijderen. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.

* Gebruik proper water, eventueel met een beetje afwasmiddel.

* Gebruik een propere, zachte spons of wasser. En een propere trekker. Spoel ze regelmatig uit.
Dit om te verhinderen dat er te veel vuil en zand worden opgenomen in het materiaal en dan eventueel voor
krassen of beschadigingen in de folie zorgt. De folie is voorzien van een kraswerende laag, maar
die heeft ook zijn beperkingen. Zo is bv ook een schuurspons uit den boze.

* Was zoals een gewoon raam: eerst bevochtigen en proper maken met de spons, dan wissen met 
de trekker. Op het einde eventueel afwerken met een beetje keukenpapier of een microvezel-doekje.
Als u de randen droog wilt zetten, wrijf dan met het papier of het doekje vanuit de midden naar
de hoeken toe, en niet andersom. Dit om te vermijden dat u aan de hoeken blijft haperen en zo de
folie lostrekt.
Is de folie geplaatst met een naadje (bv. omdat de oppervlakte te groot was om in 1 stuk te kleven), was dan
met de richting van de naad mee. De naad niet dwarsen, om te voorkomen dat u zou blijven haperen
en zo de naad zou beschadigen of lostrekken.

* Best wordt er op de folie ook niets vastgekleefd, zoals bv posters of stickers.
Het kleven zelf vormt niet zo'n probleem, dan wel het opnieuw verwijderen achteraf.
Als er dan resten op de folie zouden achterblijven, gebruik dan speciale sticker-verwijderaar, 
waarbij u kleine hoeveelheden op een microvezel-doekje aanbrengt en dan over de te verwijderen resten wrijft.
Let hierbij op dat u eventuele naden in de folie vermijdt, daar deze oplossing ook de afdekkende vernis 
en de lijm van de folie zal aantasten. Was nadien het raam en droog goed af.
Hou er wel rekening mee dat het bekleven van de folie (met bv stickers) aanleiding is tot het vervallen van
de garantie.
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