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ANYWAYdoors selecteert haar grondstoffen volgens zeer strenge criteria. Een van de belangrijkste criteria is onderhoudscomfort. Deze
eigenschap gaat op voor quasi alle grondstoffen of nabewerkingen. Zo wordt het aluminium enkel in geanodiseerde afwerking aangeboden, omdat dit technisch, qua onderhoud en schadegevoeligheid, de beste en tevens de mooiste afwerking biedt, met respect voor het
aluminium basismateriaal. De Massiv 3mm of HPL-laminaat voor het deurblad is uitermate onderhoudsvriendelijk, kleur- en krasvast,
behoudens de Decometals die schadegevoelig zijn! Het enige product dat onderhoudsintensiever is, is glas. Dit ligt in de aard van het
product. Vlekken worden onmiddellijk zichtbaar zodat er frequenter gepoetst dient te worden. Dit wordt sterk beïnvloed door het
glastype, behandeling- of samenstelling.
*Algemene info:
- Anyway volle deuren vragen slechts een "beperkt" onderhoud, poetsen volstaat
- speciaal periodiek onderhoud, zoals smeren edm..., hoeft nauwelijks
- beste algemeen poetsmiddel = vochtige MICROVEZELDOEK
- bel bij twijfel ANYWAYdoors +32 (0)3/475.15.15 of email info@anyway.be
*Nooit:
- schuursponsen, staalwol, schuurpapier, edm...
- schuurmiddelen, cif, polierpoeders, edm...
*3mm Massiv of HPL laminaat decors:
- 3mm Massiv en HPL laminaten hebben een ondoordringbaar oppervlak en zijn redelijk chemisch
resistent, dus hetgeen je ziet ligt "erop".
- lijmresten (rode vlekjes) of andere hardnekkige vlekken verwijderen met “Isopropyl alcohol” (mag
ook op de kunstof profielen gebruikt worden en is een zeer goede all-round cleaner!) of
aceton, maar met aceton goed oppassen voor de kunststof stootranden (aceton is vluchtig, lost de
vlek op, maar verwijderd ze niet en kan tevens strepen nalaten op het HPL. Deze behandeling
herhalen tot alles verwijderd is, dan met warme dreftoplossing naspoelen en tenslotte afwerken met
vochtige microvezeldoek)
- regulier onderhoud met vochtige microvezeldoek of zeemvel
- vetvlekken of zwarte strepen = “Isopropyl alcohol”
- donkere kleuren vragen intensiever onderhoud, je ziet er alles op !
*Glasoppervlakten:
- gladde oppervlakken (helder of gelaagd glas):
- regulier onderhoud met vochtige microvezeldoek
- vet- of vingervlekken met reguliere glasreiniging producten of warme dreftoplossing
- gezandstraald glas met “Clearshield” coating:
- Alle gezandstraalde oppervlakken worden standaard behandeld met een speciale
“clearshield*” coating, waarvoor navolgend onderhoudsadvies door de fabrikant opgegeven
wordt:
* voor routinematige reiniging en bij lichte verontreiniging volstaat het om met warm, zuiver
water met microvezeldoek of spons onder lichte druk te reinigen.
* Ideale veilige reiniger volgens Clearshield: samenstelling 80% water / 20% azijn
* !! Telkens u reguliere chemische detergenten voor glasoppervlakken gebruikt kan dit de
coating aantasten en de levensduur verminderen.
- speeksel van kinderen of huisdieren is agressief, werkt in op de coating en kan sporen
nalaten.
- vlekken NOOIT met schuurmiddelen, aceton of andere alcoholhoudende (vluchtige)
producten verwijderen !
* ClearShield is een oppervlaktebescherming en wordt fabrieksmatig opgebracht, het heeft een water- en
vuilafstotende werking en vereenvoudigt de reiniging aanzienlijk.
Meer info: www.clearshieldonline.com
- Gezuurd glas:
- regulier onderhoud met vochtige microvezeldoek (zonder producten)
- vet- of vingervlekken met reguliere glasreiniging producten of warme dreftoplossing
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*Kunststofprofielen:
- regulier onderhoud, met vochtige microvezeldoek
- Hardnekkige vervuiling kan eenvoudig met “Isopropyl alcohol” verwijdert worden
- NOOIT met agressieve producten zoals aceton, white-spirit, tinner, edm...
*Deuromlijsting:
- geanodiseerd met +- 15 micron laagdikte, deze is zeer slijtvast
- regulier onderhoud met een vochtige microvezeldoek of zeemvel
- hardnekkige vlekken met aceton, isopropyl alcohol of alu-polish met zuivere doek
- oppervlakkige krasjes met alu-polish met zuivere doek
*Deurlijsten (OBO-a):
- wegnemen:
- lijsten in de bovenhoeken lostrekken, en dan geleidelijk over de ganse hoogte wegtrekken
- herplaatsen
- lijsten in de hoeken positioneren en in de clipsen drukken met handpalm op lijst slaan, tot deze
tegen de wand aansluit. Bij hapering smeermiddel op de clipsen spuiten, daar metaal op metaal kan
griperen.
*Deurknoppen of -grepen:
- exotisch hardhout + edelstaal:
- regulier onderhoud met vochtige microvezeldoek of zeemvel
- bij beschadiging van de vernislaag kan men de handgrepen fijn opschuren en een nieuwe kleurloze
vernislaag geven
- geanodiseerd aluminium of edelstaal:
- regulier onderhoud met vochtige microvezeldoek of zeemvel
- vlekken of krasjes op geanodiseerd aluminium te verwijderen met Isopropyl alcohol of in extremis
met alu-polish
*Pivotscharnieren:
- de nieuwe zelfsluitende en niet zelfsluitende scharnieren hebben normaal gesproken geen
onderhoud nodig, bij twijfel of problemen, gelieve ANYWAYdoors te contacteren.
*Tochtborstel:
- onder alle volle- en kaderdeuren zit standaard een tochtborstel gemonteerd op een geperforeerd
PVC profiel tbv. ventilatie. De tochtborstel en eventueel de PVC profiel is verwijderbaar indien een
grotere verluchtingskier onder de deur gewenst is. Dit kan in kleinere ruimten een vlottere deurbediening bewerkstelligen nav. een
vacuümeffect.
*Sloten & deursluiters:
- dit zijn systeemvreemde onderdelen en kunnen op langere termijn, of locatieafhankelijk (vb bij een
overdekt zwembad) periodieke smering vragen.
- raadpleeg of vraag eventueel naar de richtlijnen van de fabrikant.
*Microvezeldoek:
- Zweedse ontwikkeling, efficiënt, herbruikbaar en milieuvriendelijk
- vochtig te gebruiken met of zonder detergenten en schoonmaakmiddelen
- vervuilde poetsdoek kan machinaal gewassen worden tot hij versleten is, dit zonder wasverzachter
(verlies van statische eigenschappen!)
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