
 
Onderhoud van het mechanisme : 
Knikarmsystemen : Scharnierpennen van de knikarmen en de lagering aan de tegenzijde van de 
bediening smeren met droogsmeermiddel op basis van Teflon. (minimaal 1x per jaar) 
Opgelet : de doeken niet bevuilen. 
Screens : controle van de geleiders. 
 
Verandazonwering : 
- Controle van de spankabels op beschadigingen en/of slijtage (om de drie maanden). 
- Controle van de kabels, op een correcte ligging op de kabelwieltjes (om de drie maanden). 
- Regelmatige reiniging van de loopvlakken van de geleiderprofielen. De ruimten waarin de 
loopwieltjes van de loopwagens zich heen en weer bewegen (om de drie maanden of frequenter 
indien noodzakelijk). 
- Smeren van de loopwieltjes van de loopwagens (minimaal 1x per jaar). 
- Smeren van de omkeerwieltjes, onderaan in de geleiders (minimaal 1x per jaar). 
- Smeren van de lagering(en) aan de tegenzijde van de bediening (minimaal 1x per jaar). 
- Smeren van de lageringen van de tussenrollen (minimaal 1x per jaar). 
 
Onderhoud van de profielen : 
- De profielen dienen regelmatig met lauw water en een neutrale zeep, bijvoorbeeld 
autoshampoo, gereinigd te 
worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden. (minimaal 2x per jaar) 
- Gebruik nooit bijtende of agressieve producten. Schuursponsjes of andere schuurmiddelen zijn 
ten stelligste af 
te raden. 
 
Onderhoud van het doek : 
- Het zonweringsdoek is met een speciaal vuilafstotend product behandeld, dit vertraagt de 
vervuiling. 
- Het droge zonweringsdoek kan best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, 
kloppen of borstelen. 
- Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten 
zoals zeep of 
andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken. 
- Voor vinger- of vetvlekken kunt u best een propere doek met een druppel zacht afwasmiddel 
gebruiken (trichloretane III is altijd te vermijden). 
 
Houdt u ook rekening met de volgende punten : 
- Bij hevige regen en wind, bij ijzel of sneeuw moet de zonwering gesloten blijven. 
- Indien het doek continu blootgesteld wordt aan alle weersomstandigheden, is de kans groot dat 
er zich een aanslag van atmosferische verontreiniging vormt. Deze kan de kwaliteit van het doek 
aantasten. 
- Het doek mag voor korte tijd vochtig opgerold worden. Doch, daarna moet het drogen in 
uitgerolde toestand. 
Indien het doek voor langere tijd vochtig opgerold blijft kan er zich schimmelvorming en/of 
verstikking in het 
weefsel voordoen. 


