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Algemeen:

De buitendeuren voor uw woning zijn met de grootst mogelijk zorg en vakmanschap
geproduceerd, volgens strenge kwaliteitsnormen.
Om de kwaliteit en het functioneren van uw buitendeuren te garanderen hebben wij
gebruikers- en onderhoudsvoorschriften samengesteld. In deze voorschriften staan
hoe u de deuren een leven lang kan goed kan laten functioneren. Belangrijk onderdeel
hiervan is de definitieve kleurkeuze van de deuren. De kleur van de deur bepaalt in hoge
mate de onderhoudscyclus.
De onderhoudsvoorschriften kunt u downloaden van: www.berg-deuren.nl
2.

Eerste gebruikersjaar.

Buitendeuren hebben een periode nodig om te ‘acclimatiseren’. Uittredend bouwvocht in
uw woning heeft invloed op de stabiliteit van de deuren. Belangrijk is er voor te zorgen dat
het bouwvocht snel uit de woning verdwijnt zodat uw woning in een normale en stabiele
situatie komt. Belangrijk in deze periode is, en ook hierna, om de deuren altijd af te sluiten
met drie sluitpunten. Zeker als u niet thuis bent is dit verstandig, ook ter voorkoming van
inbraak.
3.

Hang- en sluitwerk:

Voor het goed functioneren van het hang- en sluitwerk moeten de scharnieren minimaal
eenmaal per jaar nagesteld / gesmeerd worden.
De schoten van de sloten moeten eenmaal per jaar licht ingevet worden.
Hang- en sluitwerk mag niet worden overgeschilderd.
4.

Dichtingrubber:

Als de deuren voorzien zijn van zogenaamd dichtingrubber, ter voorkoming van tocht, moet u
deze minstens eenmaal per jaar met talkpoeder te behandelen. Dit om het rubber soepel
te houden.
5.

Verf- en kitwerk:

De verflaag / kitvoegen moeten eenmaal / jaar gecontroleerd worden en daar waar nodig

blad 3

januari 2012

Gebruikersvoorschriften BERG DEUREN

BERG deuren - Ermelo

worden bijgewerkt.
Voor periodiek verftechnisch onderhoudsadvies kunt u de onderhoudsvoorschriften
downloaden van de site. (www.berg-deuren.nl
6.

Reiniging:

Reiniging in combinatie met regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de deuren.
Vervuilde deuren verweren sneller. De deur is voorzien van een watergedragen verfsysteem,
vermijdt agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Absoluut geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol bevatten.
Regelmatig schoonmaken met water en een beetje schoonmaakmiddel is voldoende. Ook
het glas en de kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen
en het kozijn moeten ook goed schoon worden gehouden.

BERG deuren wenst u veel plezier met de deuren toe.
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