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Nuttige tips
voor de praktijk:

Zo eenvoudig is
het onderhoud van Weru ramen en deuren
De technische perfectie en het comfort van uw nieuwe WERU

•

Normale verontreiniging kunt u simpelweg afspoelen met water waaraan
u een huishoudreinigingsmiddel heeft toegevoegd. Probeer het vuil nooit
droog te verwijderen omdat krassen kunnen ontstaan aan het oppervlak.
Bovendien laadt het kunststof zich hierdoor op met statische elektriciteit
en trekt juist daardoor extra vuil aan.

•

Tegen hardnekkige verontreinigingen heeft het WERU vakbedrijf een
speciaal reinigingsmiddel voor u.

•

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of chemische reinigings- en
oplosmiddelen zoals aceton, thinner, etc.

•

De afdichtingproﬁelen van hoogwaardig EPDM-rubber kunt u op
dezelfde manier als de kunststof proﬁelen reinigen. Let er wel op dat
de afdichtingproﬁelen daarbij niet worden verschoven. Voor preventief
onderhoud is een speciale stick verkrijgbaar.

•

Ook voor aluminium proﬁelen geldt; geen schurende reinigingsmiddelen
gebruiken, deze veroorzaken krassen.

•

Om uw WERU ramen en deuren blijvend goed te laten functioneren
adviseren wij u tenminste eenmaal per jaar de beslagdelen in kozijn en
raam of deur te controleren en te behandelen met bijv. teﬂonspray of
andere geschikte middelen. Let op! Proﬁelcilinders mogen nooit met olie
worden gesmeerd. Hiervoor zijn speciale middelen in de handel.

•

Gebruik nooit geweld wanneer het raam onverhoopt eens moeilijk open
of dicht mocht gaan, maar vraag uw WERU vakbedrijf om raad.

ramen en deuren staan borg voor vele jaren woonplezier.
Bijzonder aangenaam hierbij is, dat uw nieuwe WERU ramen en
deuren nauwelijks verzorging en onderhoud nodig hebben.

Het maakt daarbij niet uit of de ramen en deuren gemaakt
zijn van weerbestendige witte PVC-proﬁelen of dat zij zijn
voorzien van een kleurfolie. Zij zullen na jaren nog net zo
mooi zijn als op de eerste dag.

WERU ramen en deuren hoeft u nooit te schilderen.
Het oppervlak van de WERU raamproﬁelen is gemakkelijk
en snel te reinigen en te onderhouden.

