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Aanvullende informatie reiniging
Werkomschrijving reinigen en impregneren zonwerende doeken:
•
•
•
•
•
•

Het droog afborstelen van het doek;
Het voorbehandelen van de vlekken en groene aanslag;
Het inzetten van het doek met een geschikt reinigingsmiddel;
Het met (gepaste) hogedruk schoonspuiten van het doek aan 2-zijden;
Het reinigen van de cassette / omkasting van het product;
Het impregneren van het doek.

Aandachtspunten
Elk zonnescherm, markies of parasol is het waard om te reinigen en te impregneren. De
staat van het te reinigen product is meestal bepalend voor het eindresultaat. Doeken van
uitvalschermen, markiezen of parasols zijn na jaren in weer en wind vaak in slechte optische
staat. In nagenoeg alle gevallen zal na onze behandeling het zonnescherm er weer prima
uitzien. Toch kunnen er blijvende vervuilingen zijn ontstaan. Het is vooraf niet aan te geven
of het reinigingsresultaat 100% wordt. Denk bijvoorbeeld aan:
• Algen en mossen die in het doek getrokken zijn, vooral de oprolrand en de onderste flap
(meestal voor 90 tot 100% schoon na de reiniging)
• Verstikking of schimmel in het doek, vaak bij delen die altijd vochtig blijven (meestal voor
80 tot 100% schoon na de reiniging)
• Vogelpoep die het doek in de loop der jaren heeft aangetast (wanneer de vogelpoep voor
langere tijd op het doek aanwezig is geweest kan dit lichtere vlekken opleveren)
Vaak zijn de te reinigen doeken van uitvalschermen, markiezen of parasols al heel wat jaren
oud. Het stiksel kan hierdoor wat broos zijn geworden door verwering. Ondanks dat onze
vakkundige medewerkers zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat horizontale of
verticale naden tijdens de doorgaans intensieve reiniging los gaan. Hiervoor kan Solis niet
aansprakelijk gesteld worden.
Voorwaarden
• Het uitvoeren en plannen van de werkzaamheden gebeurt in overleg na uw akkoord op de
eventuele offerte;
• Er dient een water- en stroompunt aanwezig te zijn;
• Wij vragen u te zorgen dat de omgeving van het te reinigen product vrij toegankelijk is
(tuin-set, bloembakken etc.). Indien er een vijver onder of nabij het zonnescherm is dient
de vijver afgedekt te worden. Ook is het van belang dat u zelf zorgt voor afdekkingen van
elektronische onderdelen;
• Ondanks onze zorgvuldige manier van werken, is het mogelijk dat uw buren wellicht wat
overlast ervaren tijdens het reinigen. Wij vragen u daarom ook uw buren even in te
lichten;
• In zeer uitzonderlijke gevallen kan er schade ontstaan aan het schilderwerk. Wij kunnen
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
• Eventuele oxidatie van aluminium producten kunnen wij niet herstellen (zie Oxidatie);
• Lekkages door slechte afdichtingen vallen buiten onze aansprakelijkheid;
• Onze medewerkers werken zorgvuldig en zijn vakbekwaam, echter een 100% schoon
garantie kan er door ons niet worden gegeven;
• Mochten de werkzaamheden ter plekke bij nader inzien niet uitgevoerd kunnen worden
met een ladder, zijn eventuele meerkosten voor een hoogwerker van toepassing.
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden; te downloaden zijn middels onderstaande link:
Algemene voorwaarden Solis zonwering

Oxidatie
Oxidatie kan ontstaan op aluminium producten. Oxidatie is niet te voorkomen, maar wel te
vertragen. Daarom is goede reiniging en onderhoud van de producten van groot belang.
De levensduur van een gepoedercoat object wordt negatief beïnvloed door vuil en vocht, door
inwerking van zuren, zouten en andere agressieve stoffen. Tijdig reinigen is daarom noodzakelijk.
De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald door de mate van vuilbelasting van de gecoate
objecten.
Belastende factoren zijn:
- Ligging aan de kust (zout neerslag)
- Ligging direct boven het maaiveld (opspattend vuil)
- Plaatsing van objecten langs openbare wegen (strooizout)
- Stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen)
- Industriële omgeving (uitstoot chemicaliën, rookgassen, ertsstof)
- Verkeersbelasting (zwavelverbindingen, stikstofverbindingen, stofdeeltjes van remvoeringen,
ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer)
- Overdekte gebieden (geen beregening)
Indien er sprake is van één of meer van deze belastende factoren spreken we van een verhoogde
belastingfactor; in alle andere gevallen van een normale belastingfactor. Het is aan te raden om
tijdige inspectie en reinigingsmomenten vast te stellen en deze zonodig bij te stellen. De praktijk
heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte oppervlaktebehandeling, indien tijdig gereinigd, zeer
lang zijn beschermende en esthetisch eigenschappen behoudt.
De hieronder aangegeven reinigingsfrequentie kan gezien worden als indicatie.
➢ Bij normale belastingfactor 2 maal per jaar te reinigen.
➢ Bij verhoogde belastingfactor 3 maal per jaar te reinigen.
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