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5.0 Rengöring och skötsel
5.1 Allmänna råd
Detta ska EJ användas vid rengöring:
Vassa verktyg som knivar, metallspatlar, stålull, skrubbsidan av
hushållssvampar o.s.v. leder till att ytskiktet skadas.
Aggressiva rengörings- och lösningsmedel eller nagellacksborttagare
kan orsaka bestående skador på ytan.

5.2 Rengöringsmedel och skötselprodukter
Hos er Schücohandlare finns det rengöringsmedel lämpliga
för aluminiumpartier.
Skötselkit aluminium 298 672:
1. Ytbevaranade rengöringsmedel.
2. Oljespray till beslagen.
3. Fettstift för behandling av tätningar.
4. Färgstift.
Skötselprodukter för eloxerade partier:
1. Grundrengöring 298 181
Används för grundrengöring. Rengör och bevarar aluminiumytan
2. Metall-Polityr 298 010
Denna eloxalrengöring återger aluminiumet dess matta glans och
hjälper till att bevara ytan (kan även användas för rostfritt stål).
3. Universal Alu-rengöring 298 001
Används för att rengöra mycket smutsiga partier och för att
avlägsna små repor från aluminiumytan.

OBSERVERA
Vid rengöring av färgade profiler, läs noga instruktionerna till
rengöringsmedlet.

sv

sv

2

Schüco

Rengöring och skötsel

5.3 Allmänna rengöringsråd
Optimalt är att rengöra fönsterkarmarna och tätningarna vid varje
fönstertvätt. Använd en mild rengörare utan skrubbmedel.

”Fast” smuts
Gips, murbruksrester eller dylikt avlägsnas enklast med en trä- eller
plastspatel.
Fläckar 
Avlägsnas säkrast med en av Schücos speciellt framtagna
rengöringsprodukter.

VARNING
För att undvika skador, läs noga instruktionerna för rengöringsmedlet.
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6.0 Underhåll
Förutom den normala rengöringen bör aluminiumpartierna ”inspekteras” en gång per år. Inspektionen förlänger
livstiden och gör att partiernas smidighet bibehålles.
Se till att fönster med elektronisk styrning (t.ex. Schüco TipTronic) blir inspekterade av en fackman minst en gång
om året. Även uppställningsbeslagen måste inkluderas i inspektionen. Inspektionen ska dokumenteras. 

OBSERVERA
Beslagen, fönster-, dörr- och fasadpartierna kräver ett fackmannamässigt
underhåll för att garantera en felfri funktion. Vi rekommenderar därför att
ni tecknar ett serviceavtal med er Schücohandlare.

VARNING
När kedjedriften kopplas ur ett överkantshängt Schüco TipTronic fönster
kan fönstret komma i rörelse. Varning för skaderisk. Säkra fönstret innan
kedjedriften kopplas ur! Observera att hela tyngden av bågen måste
stöttas!
På motoriserade underkantshängda fönster med endast en kedjemotor
måste en fallsäkring installeras (kontakta leverantören vid installation).
Säkra fönstret innan fästanordningarna lossas. Observera att hela
tyngden av bågen måste stöttas!

VARNING
Skaderisk vid felaktigt utfört underhåll!
Felaktigt utfört underhåll kan leda till svåra person- eller sakskador.
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6.1 Rengöra dräneringsslitsen
►Rengör ytan mellan tätningen och utsidan av karmen med en
dammsugare.
►Tilltäppta dräneringsöppningar
trä- eller plaststav.

kan rengöras med en tunn

6.2 Rengöring av räls på skjut- och vikpartier
►Rengör ytan på rälsen på karmens nederkant med en dammsugare.

6.3 Kontroll och smörjning av tätningar
►Smörj in alla tätningar med ett fettstift eller vaselin.
Detta gör att de förblir mjuka och förhindrar att de klistrar fast.
►Passa på att kontrollera att det inte finns skador på tätningarna.

OBSERVERA
Låt din Schücohandlare byta ut skadade tätningar.
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6.4 Underhåll av beslag
Alla rörliga delar är så gott som underhållsfria. Lite syrafri olja eller
fett säkrar dock funktionsdugligheten under lång tid.
Använd Schücos smörjspray för att smörja låstappar och saxbeslag.

OBSERVERA
Beslagen ska bara vara täckta av en tunn hinna smörjmedel.
För att undvika föroreningar ska överflödig olja torkas bort efter smörjning.
1. Låsningsbeslagen , deras styrningar och hörnöverföringar , är helt
underhållsfria.
2. Det pivåhängda fönstrets gångjärn
är försett med bromsar
som gör det möjligt för fönstret att stå kvar i öppet läge.
3. Observera att gångjärnen ej skall smörjas, då detta kan leda till att
fönstret okontrollerat slår upp och igen.

Underhåll som ska utföras minst en gång om året
(en gång i halvåret när det gäller skol- och hotellbyggnader)
►Kontrollera att beslagen sitter fast ordentligt och att de ej uppvisar
förslitningsskador. Om nödvändigt, dra åt skruvarna och låt en fackman
byta ut slitna delar.
►Smörj de rörliga delarna och kontrollera att de fungerar som de ska.
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