ALUMINIUM BIJ EXTERIOR LIVING

Aluminium
Bij Exterior Living streven we naar een optimale kwaliteit voor uw tuinconstructies. Daarvoor werken wij met duurzame
materialen, waaronder Aluminium.
Kenmerken van Aluminium
Bij aluminium staat esthetiek zeker en vast centraal. Aluminium komt vaak voor in combinatie met houtsoorten voor een
hedendaags design dat perfect past bij elk type woning.
Aluminium wordt bij Exterior Living volgens de normen van Qualicoat Seaside gelakt, wat wil zeggen dat de lak een sterkere
weerstand biedt in agressievere milieus zoals de kuststreek of een industriegebied bijvoorbeeld. De structuurlak maakt de
oppervlakte resistenter voor krassen en is UV-bestendig.
Aluminium onderhouden
Aluminiumonderdelen in uw tuinconstructies hebben niet veel onderhoud nodig. Het volstaat om de gepoederlakte aluminium
structuur 2 tot 3 maal per jaar te reinigen.

Houd rekening met deze aandachtspunten:
Reinig niet bij rechtstreeks zonlicht.
Gebruik van agressieve reinigingsmiddelen (bv. glasreinigingsmiddelen) leidt
tot vlekkenvorming in de coating.
Gebruik nooit bijtende producten, schuursponzen of hogedruktoestellen.
Sommige chemicaliën of huishoudelijke reinigingsproducten kunnen
oppervlakkig het decoratief uitzicht van de coating aantasten.
Wij raden aan eerst te testen op een minder zichtbare plaats.

Instructies voor de reiniging:
1. Reinig het te behandelen oppervlak eerst met stromend water of met een
spons met grove poriën en veel water om grof loszittend vuil te verwijderen.
2. Maak het oppervlak daarna schoon met een geschikte poetsdoek en met uw
reinigingsmiddel met veel water (zoals door de voorschriften van de fabrikant
voorgeschreven) met gebruik van veel water. Pas daarbij een normale
drukkracht toe. Gebruik het reinigingsmiddel nooit droog, want zo zou u het
oppervlak kunnen beschadigen. Wees niet zuinig met water.

U hebt keuze uit verschillende producten die in de handel verkrijgbaar zijn. Met neutrale reinigingsmiddelen kunt u al op
behoorlijke resultaten rekenen. Neutrale reinigingsmiddelen zijn waterachtige producten met een neutrale pH-waarde (pH 5
tot 8). Ze bestaan voornamelijk uit water waaraan oppervlakte-actieve werkzame stoffen zoals tensiden en emulgatoren zijn
toegevoegd.
Een aluminium constructie in uw droomtuin?
Contacteer een dealer in uw buurt!

