geef ruimte aan je dromen
aluminium carports en terrasoverkappingen

INSTRUCTIEHANDLEIDING
AC Systems wenst u veel en vooral langdurig plezier van uw overkapping. Daarom vragen wij u om deze
gebruiksaanwijzing en tips voor onderhoud aandachtig door te nemen.
ALGEMEEN ADVIES
Controleer regelmatig de dakgoten van uw overkapping om verstopping tegen te gaan.
Laat niet voor langere tijd een sneeuwmassa liggen op uw AC Systems overkapping. Kijk ook steeds na of
er geen sneeuw van een ander dak op uw overkapping valt. Reinig nooit uw overkapping in de volle zon !
Wacht 1 week vooraleer de overkapping te reinigen na de plaatsing, zodat alle siliconen goed droog zijn.
PRODUCTINFORMATIE
Uw overkapping is gemaakt van aluminium profielen, gecombineerd met een massieve polycarbonaat
dakbedekking.
TIPS VOOR ONDERHOUD VAN DE ALUMINIUM PROFIELEN
•
•

Uw aluminium profielen zijn gepoederlakt volgens qualicoatnormen.
Daardoor zijn ze beschermd tegen alle weersomstandigheden en tegen corrosie.
Om de profielen schoon te maken, gebruikt u water en eventueel een zacht reinigingsmiddel zoals
een autoshampoo. Vermijd bijtende, vetoplossende of schurende reinigingsmiddelen. Zo blijft de
beschermende poederlaag intact.
Koos u voor een glanzende lak? Uw aluminium structuur zal zijn diepe glans behouden als u de
profielen na het reinigen behandelt met een autowax.

KENMERKEN VAN MASSIEVE POLYCARBONAAT
Massieve polycarbonaatplaten zijn onbreekbaar en vergelen niet, mits de UV-coating intact blijft.
Deze UV-coating, aangebracht aan beide zijden van uw polycarbonaatplaat, beschermt uw polycarbonaat
tegen verkleuring en aantasting door de zon. Kunststofplaten moeten kunnen uitzetten. Het is normaal dat
de plaat bij hevige wind een beetje omhoog beweegt. Deze komt niet los van de aluminium structuur.
Ook bij extreme hitte kan de plaat zich wat bol zetten, dit is normaal en de plaat keert altijd terug in de
oorspronkelijke vorm na afkoeling. Polycarbonaatplaten zijn krasgevoelig, volg daarom steeds de
onderhoudshandleiding op de keerzijde.
STAPPENPLAN ONDERHOUD VAN DE DAKBEDEKKING
Uw overkapping kan zeker en vast uw gewicht dragen, u mag gerust op de overkapping lopen, liefst op de
dwarsprofielen (=lengteprofielen). Hou er rekening mee dat u dit doet met zachte, propere zolen of liefst
blootsvoets/kousen als er geen gevaar is voor uitglijden.

1.

Alvorens de reiniging te beginnen of op de overkapping te lopen, eerst de overkapping overvloedig
met water afspuiten, zodat alle stofdeeltjes van de dakbedekking weggespoeld zijn. Deze
stofdeeltjes kunnen krassen veroorzaken als u (zelfs met een zachte doek) wrijft op de
overkapping! Vergeet niet om ook de zolen van uw schoenen te spoelen.

2.

Neem het vuil weg van onder de verbindingsbanden door met een fijn latje onder de band te gaan.
Het is belangrijk dit vuil niet te laten ophopen zodoende later lekken te vermijden.

3.

Gebruik de hogedrukreiniger (max. 100 bar) met normaal huishoudelijk middel om de overkapping
af te spuiten. De hogedrukreiniger houdt u best 50 cm verwijderd van de dakplaten.
Wij raden u aan om een mild biologisch reinigingsmiddel, een normaal huishoudelijk middel of een
autoshampoo te gebruiken. In geen geval mogen er bijtende, vetoplossende of schurende
reinigingsmiddelen gebruikt worden. Deze producten bevatten in veel gevallen weekmakers die
afbreuk doen aan de UV-coating, wat tot breuk kan leiden. Enkele voorbeelden van producten die
zeker NIET mogen gebruikt worden: aceton, ammoniak, badkamerreinigers, barbeque reinigers,
bleekwater, geconcentreerd afwasmiddel,…

4.

Spuit de overkapping voldoende af met klaar water om zeepresten te verwijderen. Deze zorgen
namelijk voor matte plekken.

5.

Laat drogen.

BELANGRIJK:
•
•
•

De massieve polycarbonaat dakbedekking van in het begin minimaal twee maal per jaar reinigen.
Wrijf nooit met een zeemvel, harde doek of spons op uw polycarbonaat en zeker nooit met
borstels op transparante platen!
Koppel eventueel de afvoer naar uw regenput af, zodat de zeep niet in uw regenwaterput
terechtkom.

Wist u dat u ook reinigingsproduct bij ons kan aankopen?
Bidon (5 liter) – 40 EUR, goed voor ongeveer 50 poetsbeurten !
Mengverhouding 1 /10 = 10 cl AC cleaner op 10 liter water.
Lees alle informatie na op https://acsystems.be/services/ac-cleaning/
Indien u uw overkapping of carport laat reinigen door een glazenwasser of reinigingsbedrijf, dan raden
wij u sterk aan om dit document te laten lezen en ondertekenen, zo kunnen eventuele discussies nadien
vermeden worden.
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