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VAN HARTE GEFELICITEERD 
met uw nieuwe aluminium kwaliteitsramen en deuren! 
 
 
Garantiecertificaat aluminium profielen ramen en deuren 
 
Kwaliteit loont 
Door te kiezen voor de nieuwste ramen met Aliplast profielen hebt u zich verzekerd van topkwaliteit. Wij 
feliciteren u met deze beslissing en zijn ervan overtuigd dat u veel plezier zult hebben van uw nieuwe 
kwaliteitsramen. Uw ramen zijn volgens de nieuwste technologische normen zorgvuldig en met precisie 
vervaardigd en vakkundig gemonteerd. Om ervoor te zorgen dat u er jarenlang ongestoord van kunt genieten, 
hebben we onderstaand advies en informatie over de juiste verzorging en bediening opgenomen. Bovendien 
vindt u hier praktische aanwijzingen voor de juiste manier van energiebesparend ventileren, waarmee u in huis 
voor een optimaal, aangenaam leefklimaat zorgt. 
 
 
Verzorging en onderhoud 
 
Reinigingsvoorschriften 
 
Na plaatsing 
•    De constructie volledig reinigen volgens onderstaande richtlijnen met Periodi-Clean. 
•    Alle kalk- en cementresten meteen verwijderen zodat geen inbranding kan ontstaan. 
•    De laklaag conserveren met Maxi-Gloss zodat geen nieuwe vuilafzetting kan plaats vinden, zodat deze de       
      poriën van de lak met een wasachtige en voor de lak veilige substantie verzegeld. 
  
Periodiek onderhoud 
Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de reiniging tussendoor. Hierin worden de glaspartijen en de raam- 
en deurprofielen met een zachte doek of zeem gepoetst. Belangrijk is om na de reiniging met zuiver koud water 
na te spoelen om residuen van reinigingsmiddelen te verwijderen. Residuen van reinigingsmiddelen en 
terugkomende vervuiling (stof, regen, …) kunnen onder invloed van UV/IR straling van de zon tot onherstelbare 
beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van de esthetische waarde. Aanbevolen 
reinigingsproduct: Periodi-Clean. 
  
Jaarlijks onderhoud 
Het jaarlijks onderhoud is een grondigere reiniging dan tijdens het periodiek onderhoud. Het doel is om alle 
vervuiling te verwijderen die zich gedurende het jaar heeft afgezet. Aanbevolen reinigingsproduct: Periodi-
Clean. 
Na het jaarlijks onderhoud is een conservering van de laklaag aanbevolen door middel van Maxi-Gloss. 
Tegelijkertijd wordt de laklaag beschermd tegen nieuwe vuilafzetting. Afhankelijk van de omgeving dient de 
frequentie van het jaarlijks onderhoud opgedreven te worden (landelijk, nabij industriezones, kust, 
stadsgebied, …). 
 
Daarna dient u de ramen steeds te reinigen, wanneer vuil op het profiel zichtbaar is. Doet u dit niet, dan kan 
vuil in combinatie met regenwater tot afzettingen leiden. Schade door gebruik van verkeerde 
reinigingsmiddelen wordt meestal pas na langere tijd zichtbaar. Een snelle test van een reinigingsmiddel op een 
onopvallende plaats geeft dan ook geen uitsluitsel. 
 
Correct reinigen 
Reinigen met zuiver koud water, eventueel met toevoeging van neutraal reinigingsmiddel (PH7) met behulp 
van een zachte spons, een microvezeldoek of een zachte niet krassende borstel. Verwijderen van vettige, olie -
of roetachtige substanties kan enkel met aromaatvrije wasbenzine of met Isopropylalkohol (IPA) gebeuren. 
Restanten van kleefstoffen, siliconenkit of kleefband kunnen ook op deze wijze verwijderd worden. Eventueel 
kunnen hardnekkige resten mechanisch verwijderd worden door middel van een zachte witte potloodgom. Wij 
adviseren de basisproducten Periodi-clean en Maxi-Gloss. Reinigingsmiddelen mogen max. 25°C bedragen 
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alsook het te reinigen oppervlak. Bij reiniging met neutrale reinigingsmiddelen is 
naspoelen met zuiver koud water noodzakelijk zodat er geen residuen van het 
reinigingsmiddel aan het oppervlak achterblijven. Afhankelijk van de 
omgevingsfactoren dienen gelakte oppervlakken minstens 1 maal per jaar grondig 
gereinigd te worden. Aanbevolen is evenwel een grondige reiniging 2 maal 
jaarlijks door te voeren (bv in het voorjaar en in het najaar) 
 
Gebruik geen oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde 
koolwaterstoffen en dergelijke bevatten. Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv 
allesreinigers, ontvetters). Gebruik geen schurende of abrasieve producten. Gebruik geen reinigingsmiddelen 
van onbekende samenstelling. Een reiniging mag niet in de volle zon gebeuren. Aanbevolen is tijdens een 
bewolkte of regenachtige dag. Stoomreinigers alsook hoge druk reinigers met vuilfrees zijn niet toegelaten. 
 
Bijkomende voorschriften voor structuurlakken 
Het oppervlak met stromend koud water spoelen om alle niet vastzittend vuil, zand en stof te verwijderen. Het 
oppervlak met een lichte zeeplossing d.m.v. een spons, microvezeldoek of een zachte borstel grondig inzepen 
en even laten inwerken. Inwerking van reinigingsmiddelen mag niet langer dan 1 uur bedragen. Grondig 
naspoelen met zuiver koud water. Het gebruik van een hoge druk reiniger kan van op een minimale afstand van 
1 meter van het oppervlak. Geen vuilfrees of stoomreiniger gebruiken. Na spoeling het oppervlak met een 
zuivere (vrij van reinigingsmiddelen) niet pluizende doek of zeem drogen. Het oppervlak conserveren met 
Maxi-Gloss, daar deze de poriën van de structuurlak met een wasachtige en voor de lak veilige substantie 
verzegeld. Bij sterke vervuiling de procedure herhalen na 24 uur. 
 
Wij adviseren speciaal voor aluminiumprofielen getest reinigingsmiddel1 te gebruiken. De meeste 
reinigingsmiddelen leveren bij kortdurend contact geen problemen op, maar bij langere inwerking kunnen ze 
het profiel beschadigen. Daarom is het erg belangrijk dat u voldoende met schoon water naspoelt om alle 
resten van het reinigingsmiddel te verwijderen. Ook na slechts kortdurend contact met zonnebrandcrème is 
onmiddellijk reinigen noodzakelijk, omdat anders de kans bestaat dat de oppervlakken blijvend zichtbaar 
veranderen. 
 
 
Advies 
Gebruik in geen geval schurende reinigingsmiddelen of krassende sponzen, doeken of borstels. Gebruik ook 
nooit oplosmiddelen of verdunners, aangezien die de aluminiumprofielen aantasten. Gebruik geen 
stoomreiger, omdat de hete stoom het oppervlakte kan beschadigen. 
 
 
Afdichtingen controleren 
Om het binnendringen van tocht en water duurzaam te voorkomen, zijn de ramen voorzien van moderne 
afdichtingen met een zeer lange levensduur. Controleer desondanks met enige regelmaat de bevestiging en 
toestand van de afdichtingen en reinig deze met water en een mild reinigingsmiddel. Om schade door de 
inwerking van vocht te voorkomen, dient u ook af en toe de afdichtingsvoegen tussen de ramen en het 
metselwerk te controleren. Indien het afdichtingsmateriaal gebarsten is of op een of meer plaatsen loslaat, 
dient u direct contact met ons op te nemen. 
 
Beslag bijstellen 
Uw ramen zijn door ons deskundig en zorgvuldig ingebouwd en afgesteld. Daarom is het doorgaans niet nodig 
om het beslag bij te stellen. Door extreme belasting of bewegingen van omliggende bouwelementen kan het na 
verloop van jaren echter nodig zijn om de volgende mechanisch relevante punten bij te stellen. Aarzel dan niet 
om contact met ons op te nemen! 
 
Beslag onderhouden 
Het technisch volledig ontwikkelde, hoogwaardige beslag van uw ramen zal u geen problemen bezorgen als u 
er zorgvuldig mee omgaat. Smeer de bewegende delen van het beslag minstens eenmaal per jaar met een 
hars- of zuurvrij smeermiddel of olie. Haal indien nodig de bevestigingsschroeven aan. Uw ramen zullen dan 
jarenlang soepel en zonder problemen functioneren. 
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Handleiding voor correct gebruik 
Open en sluit uw ramen altijd zorgvuldig. Let er bij de bediening vooral op dat de 
raamgreep in de juiste stand staat: 
1 Greep loodrecht naar beneden: De vleugel is vergrendeld. 
2 Greep horizontaal: De vleugel staat in de draaistand. 
3 Greep loodrecht naar boven: De vleugel staat in de kantelstand. 
Let op: Kies nooit een tussenstand. Instellen op een tussenstand kan snel tot storingen leiden. 
 
 
Advies 
Alleen onberispelijk ingestelde vleugels garanderen een optimale geluiddemping en afdichting. Uiteraard zullen 
wij graag eventuele problemen verhelpen en u behulpzaam zijn bij het afstellen van uw ramen en 
balkondeuren. 
 
Advies 
Het kan gebeuren dat de raamvleugel vanwege een verkeerde stand van de greep ook in de kantelstand nog 
kan worden gedraaid. Maakt u zich geen zorgen: de veiligheidsschaar houdt de vleugel bovenaan stevig vast! 
Zet de greep gewoon naar boven en druk de raamvleugel tegen het raam. Vervolgens zet u de raamgreep weer 
in de horizontale stand, drukt u nogmaals en vergrendelt u het raam (greep loodrecht naar beneden). Nu kunt 
u het raam weer normaal bedienen. 
 
 
Zinvol ventileren 
Door regelmatig te ventileren regelt u de luchtvochtigheid en zorgt u voor een aangenaam binnenklimaat. Om 
bij het ventileren geen kostbare energie verloren te laten gaan, raden wij u aan om kort maar intensief te 
ventileren. Draai hiervoor de radiatoren dicht. Zet de ramen twee- of driemaal per dag ver open en creëer zo 
doorstroming. Met deze zogenaamde stootventilatie bereikt u dat vrijwel alle lucht in de kamer binnen enkele 
minuten wordt ververst, zonder dat de objecten die een warmtereserve hebben (muren/radiatoren/meubels) 
afkoelen. Vooral in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en bijkeukens of na stuc-, pleister- 
of schilderwerk, is regelmatig ventileren nodig om schimmelvorming te voorkomen. 
 
Condens op het glas? 
Glas kan beslaan wanneer de omgevingslucht veel vocht bevat en het glas kouder is dan de omgevingslucht. 
Wanneer dit effect bij moderne isolerende beglazing aan de buitenkant optreedt, is dit een goed teken: de 
isolerende werking van de beglazing is dan zo goed dat het glas aan de buitenzijde niet verwarmd wordt. Met 
andere woorden: de kostbare warmte blijft in huis. In tegenstelling tot het oudere isolatieglas is bij moderne 
meervoudige beglazingssystemen condens aan de binnenzijde zeer zeldzaam. De verbeterde isolerende 
werking van deze systemen zorgt er namelijk voor dat de temperatuur van het glas bijna net zo hoog is als de 
temperatuur in de kamer. Alleen wanneer de lucht in een ruimte korte tijd veel hete waterdamp bevat, 
bijvoorbeeld bij koken of baden, zal het glas aan de binnenzijde beslaan. Krachtig ventileren is dan 
noodzakelijk. 
 
 
Advies 
Om ervoor te zorgen dat water, dat bijvoorbeeld bij sterke slagregen of bij het raam in kiepstand in 
de raamsponning kan komen, direct weer wordt afgevoerd, is elk profiel voorzien van zogenaamde 
afwateropeningen. Controleer regelmatig, bijvoorbeeld wanneer u de ramen lapt, de afwateropeningen en 
verwijder eventuele stellingverstoppingen. Doe dit altijd met het raam open. 
 
 
Veiligheidsinstructie 

• Druk de raamvleugels niet tegen de kantelaaf, omdat de scharnieren anders overbelast kunnen 
worden. 

• Stel de raamvleugels niet bloot aan extra belasting, bijvoorbeeld door erop te leunen. Bij een te hoge 
belasting bestaat namelijk de kans dat de scharnieren breken. 

• Beveilig het geopende raam tegen dichtslaan. Lichaamsdelen kunnen bekneld raken tussen het 
venster en de vleugel. Vermijd het risico op verwondingen! 
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• Klem geen voorwerpen tussen het venster en de vleugel. Wilt u de 
raamvleugel in geopende stand vast kunnen zetten, dan monteren wij op 
uw verzoek graag een mechanisch vastzetsysteem. 

 
Garantie 
In verband met garantie is het van belang uw aluminium ramen volgens 
bovenstaande beschrijving te verzorgen en onderhouden. De lakgarantieperiode bedraagt 20 jaar vanaf 
moment van aankoop. Hiervoor hanteren wij de factuurdatum. Op de garantie zijn tevens de algemene 
voorwaarden van Van Goethem ramen en deuren B.V. van toepassing. Deze heeft u in het offerte stadium van 
ons ontvangen en deze kunt u ook terugvinden op onze website. Voor de volledigheid voegen wij deze op 
pagina 6 bij. 
 
Deze garantie dekt het gecoate aluminium tegen volgende gebreken: 

• Onthechting, schilfering en blaasvorming 
• Corrosie: behalve indien veroorzaakt door plooien en/of vervorming na applicatie van de coating 
• Kleurdegradatie welke de vooropgestelde toleranties, volgens de qualicoat voorschriften, 

overschrijden 
• Filiforme corrosie. 

 
Bovendien is deze lakgarantie voorzien van het kwaliteitslabel “Qualicoat Seaside” waardoor uw lakwerk extra 
beschermd is tegen agressieve milieus (uitlaatsgassen, kust gebied,...). De lakgarantie is van toepassing op het 
complete TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod van Aliplast. De natuurlijke veroudering van de glansgraad van het 
lakwerk valt niet onder dit garantiecertificaat. De gecoate delen dienen regelmatig aan een vakkundig 
onderhoud, volgens de voorschriften verder omschreven, worden onderworpen. Indien de begunstigde zich in 
een van de voorwaarden bevindt om gebruik te maken van deze garantie, wordt gestreefd naar een beste 
oplossing om het werk esthetisch in zijn normale staat te brengen. 
 
Uitgesloten van garantie 

 Vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte of aangebrachte schade. 
 Schade veroorzaakt door: • oorlog, terroristische daden of sabotage; • opstand, oproer, volksrellen, 

staking, lock-out, opeising; • vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming, vloedgolf en elke 
andere natuurlijke ramp van catastrofale aard; • directe of indirecte gevolgen van ontploffing, 
warmteontwikkeling méér dan 80°C, radioactiviteit, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijke 
splijt- of afvalstoffen. 

 Schade ten gevolge van het niet naleven van de regels van goed vakmanschap die als basis dienen 
voor de goedkeuring van de gewaarborgde producten, profielen of materialen. 

 Schade ten gevolge van aangebrachte fundamentele wijzigingen aan de gewaarborgde producten, 
profielen of materialen. (fundamenteel = indien deze wijzigingen de primaire karakteristieken ervan 
veranderen). 

 Alle diverse beschadigingen aan de coating ten gevolge van: • een abnormaal gebruik, slijtage of 
normale veroudering; • vervorming van het steunoppervlak; • oorzaken van mechanische oorsprong; 
• belangrijke en zware thermische schokken of stoten; • wrijving van stompe voorwerpen of 
objecten; • schade die het normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden; • 
onoordeelkundige waterhuishouding van het concept; • agressieve milieuomstandigheden. 

 Indirecte of immateriële schade zoals genotsverlies, werkloosheid, immobilisatie, 
waardevermindering, vertragingsvergoedingen of boetes, verlies van clienteel, enz… 

 Schade te wijten aan het reinigen met vloeistoffen of door aanraking met vloeistoffen of materialen 
waartegen de coating niet chemisch bestand is, en ten gevolge van constructiefouten of -
herstellingen. 

 Schade te wijten aan onoordeelkundig gebruik van de behandelde producten, structuren of 
materialen, of gebruik van de producten, structuren of materialen, waarvoor ze niet bestemd zijn. 

 Niet-verantwoorde vertraging in de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve 
bijwerkingen welke besloten werden ingevolge inspecties, controles of testen. 

 Schade ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdompeling in waterige oplossingen, 
behalve bij voorafgaande schriftelijke aanvaarding door Aliplast n.v. 
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 De gehele of gedeeltelijke vervanging van de behandelde profielen, structuren of materialen 
(substraten) of van onderdelen ervan. 

 De structuren waarvan niet door facturen kan aangetoond worden dat het aanbrengen van de coating 
bij de firma Aliplast n.v. heeft plaatsgevonden. 

 Rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van scheur-, barst-, en corrosievorming van 
objecten, structuren of materialen welke na het aanbrengen van de coating bewerkt, vervormd of 
gebogen zijn. 

 Schade te wijten aan één of meerdere galvanische koppels veroorzaakt door aanwending en/of 
legeringen dewelke niet compatibel zijn met het substraat (koper, lood, zink, enz...) 
 

 
Reinigingsmiddelen 
Verkrijgbaar bij Van Goethem ramen en deuren B.V. 
 

 Maxicleaner Reinigen van lakwerk. 
Bij beschadigingen, verweringen of erg vuile oppervlaktes (door lijmresten, bepleistering, 
cementresten) is een grondige reiniging van lakwerk een must. Via een chemische neutrale 
behandeling wordt het loszittende vuil verwijderd. 
Je laat de witte vloeibare pasta na het instrijken enkele minuten inwerken. Daarna wrijf je met een 
spons de vervuiling los en spoel je met water af. De poetsbeurt wordt afgerond met het gebruik van 
Periodi Clean en Maxigloss. Voer deze behandeling enkel uit indien nodig. 

 Periodi Clean Preventieve bescherming van lakwerk. 
Los twee eetlepels van de Periodi Clean op in een emmer lauw water. Was daarna de ramen af met 
een zachte spons, en droog deze op met een zeem. Dit doe je twee à vier keer per jaar naargelang de 
vervuilingsgraad van de omgeving (een landelijk, stedelijk, industrieel of maritiem milieu). 
 

 Maxigloss Geeft nieuwe en diepere glans aan het lakwerk. 
Het zorgt met zijn UV stabilisatoren voor een reinigende werking en langdurige bescherming tegen 
vervuiling. Het product wordt net na een schoonmaakbeurt met Periodi Clean aangebracht. Je 
gebruikt Maxigloss door het zonder water, onverdund op een doek aan te brengen. Nadat het product 
ingewerkt is, poets je het oppervlak op met een droge doek. Eén keer per jaar te gebruiken. 
 

 Retouche stift Plaatselijk bijwerken van diepe beschadigingen in het lakwerk 
Plaatselijk bijwerken van diepe beschadigingen in het lakwerk. De retouche stift is verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren (mat, satijn & hoogglans en metallic structuurlakken). 
Wanneer de stift na gebruik goed wordt afgesloten, is deze ca. 6 maanden houdbaar. Draai eerst de 
schroefdop los met het borsteltje en de hechtingsring uit de metalen huls. Het gewenste kleurpoeder 
kan uit het bijgeleverde potje bijgevuld worden. Met het borsteltje meng je het poeder en de 
basislakken al roerend. De schroefdop en de ring worden terug in de metalen huls gedrukt. Nadat je 
krachtig geschud hebt (ca. 1 min.) kan de gebruiksklare lak in dunne lagen aangebracht worden. 
Voer deze behandeling enkel uit indien nodig. 
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