Onderhoud voorschriften van een ACD ® Carport en/of terrasoverkapping

Je carport of terrasoverkapping goed onderhouden, hoe doe je dat?
Het goed onderhouden van je carport/terrasoverkapping verlengt de levensduur van je
carport/terrasoverkapping en zorgt er ook voor dat hij er mooi blijft uitzien. De verschillende
elementen van je carport vragen een ander onderhoud.

I.
II.
III.
IV.

V.

Reinig de platen minstens 2 keer per jaar met lauw regenwater. Gebruik nooit
oplosmiddelen, detergenten, zepen,… of schuurmiddelen.
De dakplaten niet droogwrijven om krasvorming tegen te gaan.
Gewoon afspoelen.
Reinig de gelakte oppervlakken/profielen minimum 1 maal per jaar met koud water. Grondig
en voldoende naspoelen. Gebruik nooit oplosmiddelen, detergenten, zepen,… en
schuurmiddelen! Goede reiniging is noodzakelijk om vergrauwen en ingebakken vuil door UV
zonlicht te voorkomen!
Door de werking van de gevel als gevolg van temperatuurverschillen alsmede door de
invloed van UV-straling en andere weers –en/of natuurfenomenen wordt een kitvoeg
voortdurend belast.
Ter voorkoming van eventuele lekkage is het noodzakelijk kitvoegen periodiek (minimaal
eenmaal per ca. 1 jaar) te inspecteren en waar nodig plaatselijk te herstellen met silicone.

DE DAKGOOT
Net zoals bij je woning reinig je best op tijd en stond de dakgoot van je carport/terrasoverkapping. Zo
voorkom je verstopping van de afvoer door bladeren, stuifmeel, stof of zand.

DE STRUCTUUR
Voor de overkappingen en onze carports kiezen we steevast voor aluminium. Een tijdloos materiaal
dat geen afwerking nodig heeft en tegelijkertijd heel onderhoudsvriendelijk is. Het volstaat om
slechts 1 tot 2 keer per jaar de profielen te spoelen met koud water.

Dakbedekking (Meerwandig Polycarbonaat, Massief Polycarbonaat &
Massief Acrylaat)

Bestaat de dakbedekking van je carport of terrasoverkapping uit polycarbonaat, dan raden we aan
het dak 1 tot 2 keer per jaar te spoelen met een lauw water. Dit kan met een tuinslang, zorg er dan
wel voor dat deze niet te hard is afgesteld. Polycarbonaat is heel krasgevoelig, gebruik dus ook best
geen spons of wrijfdoek die krassen veroorzaken door opgewaaide zandkorrels. Nooit zepen,
detergenten of silicone gebruiken, deze tasten de sterkte van de dakbeplatingen aan. Steeds de
condensgaten en condensgoten vrijhouden. Vermijd te allen tijde dat door het reinigen, water of
vocht via de anti-dust tape in de kanalen/kamers van de polycarbonaat platen zou indringen.

Sneeuw & sneeuwophoping

I.

Verwijder steeds de sneeuw en aanvriezende sneeuw van de dakconstructie.

II.

De aluminiumconstructie moet eveneens beschermd en/of versterkt worden tegen sneeuw
die van een hoger gelegen dak of bomen kan afschuiven.

Bij het niet naleven van deze voorschriften verliest de klant het recht op de garantievoorwaarden.

De klant verklaart deze voorschriften gelezen, goedgekeurd en ontvangen te hebben.
Naam:
Handtekening:

Datum:

