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Voor een zo lang mogelijke levensduur van uw glazen 
balustrade en om gebruik te kunnen maken van onze garantie, 
raden we u aan de onderhoudsinstructies te volgen die gelden 
voor de productdelen die deel uitmaken van uw bestelling.

Afhankelijk van hoe u uw product heeft ontworpen, kan het 
verschillende materialen bevatten. Volg de instructies voor 
de respectievelijke materialen hieronder, om uw balustrade te 
onderhouden, zodat deze intact blijft en nog vele jaren mooi 
zal blijven.
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ROESTVRIJ

Roestvrije details
Omdat roestvrij staal ondanks de naam niet 
bestand is tegen corrosie, moeten alle roestvrije 
onderdelen 1-3 keer per jaar worden onderhouden 
en schoongemaakt. Als de balustrade in de buurt 
van de zee is gemonteerd, kan het nodig zijn om de 
reiniging en behandeling vaker uit te voeren. Reinig 
de oppervlakken met lauwwarm water en een mild 
reinigingsmiddel en een zacht doekje.

• Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, 
want deze kunnen na verloop van tijd blijvende 
sporen op het oppervlak achterlaten.

• Gebruik geen producten met schuurmiddel of 
schurend oppervlak zoals staalwol of metalen 
borstels, omdat er hierdoor krassen op het 
roestvrije oppervlak kunnen ontstaan waardoor 
de weerstand van het materiaal tegen corrosie 
(roest) wordt aangetast.

• Als de roestvrije onderdelen in contact zijn 
gekomen met metaaldeeltjes van niet-roestvrije 
staalproducten, moeten deze deeltjes zo snel 
mogelijk worden verwijderd omdat ze roesten en 
het roestvrije staal kunnen besmetten.

Houten afdeklat
Als de balustrade buiten wordt gemonteerd, 
raden we aan om de afdeklat schoon 
te maken en vervolgens te schuren met 
fijnkorrelig schuurpapier. Behandel de 
afdeklat met een impregnerend product 
zoals houtolie of iets dergelijks, afhankelijk 
van de omstandigheden. Bij montage 
binnenshuis is alleen reiniging en lichte 
schuring nodig. Indien gewenst kunt u 
gebruik maken van houtolie of iets dergelijks.

Glas
Maak glazen oppervlakken 
schoon met een poetsmiddel voor 
ramen en spiegels en een zacht 
doekje. Bij hardnekkigere vlekken 
kunt u spiritus gebruiken. Maak 
het oppervlak daarna opnieuw 
schoon met een poetsmiddel voor 
ramen en spiegels. Gebruik geen 
middelen met schurend effect op 
glas.

Onderhoud

Klemmen
Als u een glazen balustrade met 
klemmen heeft, moet u deze klemmen 
2-3 keer per jaar aanspannen. Bij grote 
temperatuurverschillen is dit vaker nodig. 
Dit betekent dat u controleert of de 
schroeven nog vast zitten en de loszittende 
schroeven aanspant.
Het is belangrijk dat de schroef goed 
vastzit, maar gebruik niet al uw kracht om 
ze aan te spannen.
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Aluminiumdetails
Palen of overige details van aluminium vereisen 
voorzichtig onderhoud.
• Verwijder alle etiketten van de 

productonderdelen, want deze kunnen na 
verloop van tijd blijvende sporen op het 
oppervlak achterlaten.

• Reinig de oppervlakken met een zacht 
doekje, lauwwarm water en een mild 
reinigingsmiddel. Voor vlekken zoals olie of 
was kan een klein beetje aceton helpen.

• Gebruik geen producten met schuurmiddel 
of schurende oppervlakken, omdat dit 
krassen op aluminium kan veroorzaken.

• Nooit reinigen met zuren of alkalische 
middelen.

• Maak de aluminium onderdelen niet 
schoon tijdens de heetste dagen van het 
jaar om verkleuringen te voorkomen.

Gelakte aluminium details
• Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, 

want deze kunnen na verloop van tijd blijvende sporen 
op het oppervlak achterlaten.

• Reinig de oppervlakken met een zacht doekje, 
lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel.

• Gebruik geen producten met schuurmiddel of 
schurende oppervlakken, omdat dit krassen op het 
gelakte oppervlak kan veroorzaken. Gebruik ook geen 
schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen, verdunners, 
aceton, zuren, logen of alkalische middelen.

• Vermijd harde stoten met scherpe voorwerpen tegen 
het gelakte oppervlak, omdat de lak kan worden 
beschadigd, waardoor vocht kan binnendringen en de 
lak los kan laten.

ALUMINIUM
Onderhoud

Glas
Maak glazen oppervlakken schoon met een 
poetsmiddel voor ramen en spiegels en een 
zacht doekje. Bij hardnekkigere vlekken kunt u 
spiritus gebruiken. Maak het oppervlak daarna 
opnieuw schoon met een poetsmiddel voor 
ramen en spiegels. Gebruik geen middelen met 
schurend effect op glas.

Klemmen
Als u een glazen balustrade met klemmen 
heeft, moet u deze klemmen 2-3 keer per jaar 
aanspannen. Bij grote temperatuurverschillen is 
dit vaker nodig. Dit betekent dat u controleert of 
de schroeven nog vast zitten en de loszittende 
schroeven aanspant.
Het is belangrijk dat de schroef goed vastzit, 

3



Houten details binnens- en buitenshuis
• Verwijder alle etiketten van de productonderdelen, want deze kunnen 

na verloop van tijd blijvende sporen op het oppervlak achterlaten.
• Reinig de afdeklat/leuning met lauwwarm water, een mild 

reinigingsmiddel en een zacht doekje.
• Het hout kan voorzichtig worden geschuurd met fijnkorrelig 

schuurpapier. Schuur met de richting van de vezels mee om de vezels 
in het hout, die na de eerste reiniging tevoorschijn zijn gekomen, te 
verwijderen.

• Behandel het met een impregneermiddel zoals houtolie of een product 
dat speciaal is ontwikkeld voor de omstandigheden (optioneel voor 
gebruik binnenshuis).

• Herhaal de impregneerbehandeling regelmatig, afhankelijk van de 
mate waarin het houten detail wordt blootgesteld. Hoe vaak dit nodig 
is, wordt onder andere bepaald door het weer en de windrichting, maar 
ook de plaatsing en het slijtageniveau.

Al het eikenhout bevat verschillende hoeveelheden looizuur, afhankelijk van het vochtgehalte van het hout. Het looizuur 
gaat namelijk bederf in het hout tegen. Als uw eikenhouten afdeklat of leuning voor de eerste keer wordt blootgesteld aan 
vocht in buitenklimaat, komt er looizuur vrij, waardoor er verkleuringen kunnen ontstaan op de basis. Daarom raden we aan 
om het hout in te smeren met olie of een laagje oxaalzuur aan te brengen tijdens de montage, om de afscheiding van het 
zuur te beperken. Oxaalzuur kan ook worden gebruikt voor het behandelen van verkleuringen op de basis. Raadpleeg uw 
verfhandelaar alvorens oxaalzuur te gebruiken.

Om het hout mooi te houden, raden we ook aan om het hout één keer per jaar in te oliën.

Gelakt
Ook voor leuningen van roestvrij staal, aluminium of 
houten leuningen kunt u gebruik maken van lauwwarm 
water, een mild reinigingsmiddel en een zacht doekje. 
U kunt een ongelakte houten leuning schuren met 
fijnkorrelig schuurpapier. U doet dit door met de 
richting van de vezels mee te schuren om de vezels in 
het hout, die na de eerste reiniging tevoorschijn zijn 
gekomen, te verwijderen. Als de leuning zich buiten 
bevindt, moet deze met bijvoorbeeld houtolie worden 
geïmpregneerd. Herhaal de behandeling regelmatig, 
afhankelijk van de mate waarin de leuning wordt 
blootgesteld. Hoe vaak dit nodig is, wordt onder 
andere bepaald door het weer en de windrichting, 
maar ook de plaatsing en het slijtageniveau. Voor 
gelakte, houten leuningen mag geen reinigingsmiddel 
met schuureffect worden gebruikt. Als u een 
balustrade bij ons bestelt ontvangt u informatie over 
het onderhoud ervan, gebaseerd op de specifieke 
onderdelen die zijn inbegrepen in uw bestelling.
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Wij staan voor u klaar! 
Als u vragen heeft over het onderhoud of iets anders met betrekking tot onze 

producten, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken per telefoon, e-mail of 
via onze chat (indien we online zijn).


