Tips

Voor het onderhoud van uw kunststof dakkapel

Gefeliciteerd met uw nieuwe Klok Dakkapel!
We hopen dat u ontzettend veel plezier beleeft aan de extra ruimte.
U heeft gekozen voor een kunststof dakkapel die onderhoudsarm is.
Onderstaand willen we u enige tips meegeven voor het kleine onderhoud dat zo nu en dan gepleegd
kan worden.

Als u niet heeft gekozen voor een dakkapel met binnenafwerking van ons, willen we u nogmaals de
eerder genoemde adviezen meegeven. Zo kunt u hier zelf mee aan de slag.
Het plafond en de zijwanden van de dakkapel zijn afgewerkt met 10 mm groene plaat, dit zijn
constructieplaten die niet mogen verwijderd.
Advies voor de afwerking op de groene platen
 Plamuren en afkitten, hierna kunt u schilderen
 Behangen met glasvezelbehang, hierna kunt u schilderen
 Het geheel aftimmeren met gipsplaten.
U heeft de mogelijkheid een verlaagd plafond aan te brengen omdat we standaard rekening houden
met 10 centimeter extra ruimte boven het kozijn.
Mochten er vragen zijn bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen!
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Kunststof Kozijnen
Hoe maak ik ze schoon?
U kunt uw ramen schoonmaken zoals u gewend
bent, onze standaard types dakkapel zijn zo
ontworpen dat u altijd via een draaikiepraam
gemakkelijk de vaste ramen aan de buitenzijde
kunt bereiken. Wanneer u de kozijnen
schoonmaakt vergeet dan de sponningen van de
draaikiepramen niet.
Afwatering
De afwatering in de draaikiepramen gebeurt middelt kleine gaatjes vanuit de sponning naar de
onderkant van het kozijn.
Door weersinvloeden kunnen de gaatjes in de sponning vies worden, waardoor het water niet meer
optimaal kan wegstromen. Dit kunt u zien doordat er water in de sponning blijft staan of in het ergste
geval doordat er water naar binnen druppelt.
Verstopping is eenvoudig te voorkomen door tijdens het schoonmaken van de ramen deze gaten te
controleren.
Verstopping voorkomen
Deze gaatjes kunnen ook aan de buitenzijde verstopt zijn of aan de onderkant van de draaikiepraam.
Deze kunt u gemakkelijk schoonmaken door het vuil eruit halen met een satéprikker of een
wattenstaafje.
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Draaikiepramen
Hoe houdt u de sloten soepel?
Om het slot van uw draaikiepramen soepel te houden, bevelen wij u aan
deze schoon te houden en jaarlijks te smeren. Wij bevelen aan deze te
smeren met een vetvrij smeermiddel. Het gaat voornamelijk om de
gleuven waarin de sluitnokken zitten, deze zitten aan alle zijden van het
raam.

Wat en waar?
Op de foto’s ziet u een zijkant en een bovenzijde van het raam.
Doe een drupje smeermiddel op aan beide zijden van de sluitnokken,
doe het raam dicht en beweeg de hendel van het raam (rustig) een paar
keer op en neer om het smeermiddel te verdelen.

Sluitnok

Drupje
Smeermiddel

Afraders!
Wij raden u sterk af om de bewegende delen te smeren met olie of vet. Vet en olie trekken vuil aan
en dit zal op den duur gaan aankoeken. Hierdoor zal de sluitweerstand van uw draaikiepramen alleen
maar vergroten.
Vanuit de fabrikant van de kozijnen en ramen wordt aangeraden de ramen eenmaal per jaar te
smeren.
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Schoonmaken van de dakkapel
Goede reiniging is belangrijk
Allereerst willen we benadrukken dat een goede reiniging van uw dakkapel erg belangrijk is. Om uw
kunststof dakkapel zo goed mogelijk te onderhouden is het belangrijk deze jaarlijks te reinigen. Door
goede reiniging kunnen namelijk vervelende zaken zoals lekkage vaak worden voorkomen.

Hoe reinig ik mijn dakkapel?
Het schoonmaken van een dakkapel bestaat uit het reinigen van de zijkant, kozijnen, ramen,
boeidelen en het vrijmaken van de regenwaterafvoer. U kunt het reinigen van uw dakkapel
uitbesteden aan een professioneel bedrijf , maar u kunt uiteraard ook zelf aan de slag gaan.
Een paar handig tips die u het schoonmaken makkelijker maken





Gebruik bij voorkeur lauw water
Gebruik schoonmaakmiddel en een doek
Allesreiniger of groene zeep is voldoende
Reinig de ventilatieroosters

Wij adviseren om absoluut geen hogedrukreiniger te gebruiken! Een gieter of tuinslang is normaal
gesproken voldoende om de ergste zand- en vuilresten te verwijderen.

Veiligheid voor alles
Veiligheid is het allerbelangrijkst! Zorg ervoor dat u op veilige manier te werk gaat tijdens het
reinigen, en neem de tijd. Voorkom dat u op het dak hoeft te staan en gebruik een goede ladder of
steiger, die stabiel geplaatst is.
Als u niet goed ter been bent of bang bent voor (eventuele) hoogtes kunt u er het best voor kiezen
om het reinigen uit te besteden, vraag bijvoorbeeld uw glazenwasser of hij de dakkapel ook kan
meenemen.
Heeft u een dakkapel van Klok? Wij kunnen uw dakkapel voor u reinigen. Tijdens deze reiniging kijken
we de dakkapel grondig na en stellen we, waar nodig, uw draaikiepramen of horren bij.
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.

Ook een dakraam laten (ver)plaatsen?
Vergeet het onderhoud aan uw dakramen niet, zo voorkomt u lekkage.
Kijk voor tips en tricks. op de website van Velux.
http://www.velux.nl/service-en-advies/na-aankoop/onderhoud-en-service

