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Onderhoudsvoorschriften Compri Aluminium
Om de kwaliteit van uw aluminium ook door de jaren heen te garanderen is het zaak dat u het volgens onze
voorschriften onderhoudt.
De methodes en frequenties van reiniging zijn afhankelijk van de atmosfeer waarin het aluminium zich bevindt
en van de wijze waarop dit is behandeld.
Aluminium dat regelmatig door regenwater wordt gereinigd en niet is toegepast in een uitgesproken zee- of
industriële atmosfeer dient minimaal tweemaal per jaar te worden schoongemaakt.
Aluminium dat niet regelmatig door regenwater wordt gereinigd (onverschillig in welke atmosfeer) moet
tenminste driemaal per jaar worden schoongemaakt.
Geanodiseerd aluminium
Geanodiseerd aluminium dat slechts in lichte mate vervuild is, kan met lauw water worden gereinigd. Men
dient aan het water een reinigingsmiddel toe te voegen, waarbij geen aantasting kan optreden. Met veel water
naspoelen, opdat het gebruikte reinigingsmiddel volledig van het aluminium verwijderd is.
Voor geanodiseerd aluminium dat in grotere mate vervuild is gelden andere voorschriften. Er zijn speciale,
voor dit doel ontwikkelde, producten. Deze bevatten niet alleen vet- en vuiloplossende middelen, maar ook
polijstende stoffen, die de werking van de oplosmiddelen ondersteunen. Indien het juiste product wordt
toegepast, is de kans op beschadiging uitgesloten. Ook bij deze vorm van vervuiling moet er rijkelijk
nagespoeld worden met schoon water.
Let op: Gebruik voor het reinigen van geanodiseerd aluminium geen alkalische middelen.

Gemoffeld aluminium
Om ook uw gemoffelde aluminium netjes te houden kunt u het beste volgend advies met enige regelmaat
opvolgen.
Bij een lichte mate van vervuiling kunt u gemoffeld aluminium het beste schoonmaken met een schone zachte
doek en schoon warm water. Mocht het nodig zijn dan een neutraal wasmiddel toevoegen. Na het afnemen
rijkelijk naspoelen met schoon water en nadrogen.
Bij een grotere mate van vervuiling de aluminium producten wassen met water en een mild werkende zeep.
Daarna goed afspoelen en nadrogen. Mocht er dan, in het uiterste geval, nog vuil achterblijven dan kunt u het
aluminium het beste schoonmaken met ee polijstende cleaner. Deze schurende middelen dienen uiterst
spaarzaam te worden gebruikt en alleen als voorgenoemde manieren niet werken. Het is zaak dat u de
polijstende producten gelijkmatig aanbrengt en over het hele gemoffelde product.
Let op: Gebruik voor het reinigen van aluminium in het algemeen nooit staalwol, metalen borstels,
schuurpapier of schuurmiddelen.

