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SCHOONMAAKVOORSCHRIFTEN
Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken. Reinigen met schoon lauw water of met een
milde zeepoplossing. Werk steeds van boven naar beneden. Na het reinigen goed spoelen met schoon
water. Reinig delen niet in de volle zon.
SCHOONMAAKMIDDELEN
Werk met een zachte doek of borstel, die niet schuurt of afgeeft. Gebruik nooit staalwol, schuursponzen
of schuurpapier.
Gebruik alleen reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 6 en 8. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals
benzine, aceton, spiritus, ammoniak, polaire oplosmiddelen of gechloreerde koolwaterstoffen, sterk
alkalische of zure oplossingen. Bepaalde autowaxen met een polijstende werking wordt afgeraden.
REINIGINGSFREQUENTIE
In de meeste situaties is 2x per jaar onderhoud voldoende om te borgen dat de maximale levensduur
bereikt kan worden en aanspraak te houden op garantie. In bijzondere situaties is 4x per jaar
noodzakelijk; enkele voorbeelden:
• Bij overdekte montage of weinig beregening.
• Ligging binnen 25 km van de kust (zoutneerslag).
• Ligging direct boven maaiveld (opspattend vuil).
• Ligging boven water (condens).
• Stedelijk gebied (uitstoot verbrandingsgassen).
• Industriële omgeving (uitstoot chemicaliën/rookgassen).
• Verkeersbelasting (uitlaatgassen, ijzer- en koperdeeltjes van railverkeer).
• Bevuiling door dieren (honden, katten, vogels).
Als de coating belast word met strooizout geldt dat onmiddellijk na het strooiseizoen een reiniging
plaats moet vinden.
VERVALEN
De kleur van de delen die in het daglicht staan zullen na verkoop van tijd vervalen. Bepaalde kleuren
zoals rood zijn hier extra gevoelig voor. Om het esthetisch beeld na reiniging te verbeteren kan een
behandeling met een autowax product zonder krijt of polijstmiddelen uitkomst bieden. Omdat de
werking en het resultaat niet voorspeld kan worden dienst eerst een proef gedaan te worden op een
plek die niet in het zicht valt.
AANSPRAKELIJKHEID
Weert Groep is niet verantwoordelijk voor defecten en schade als gevolg van verkeerd gebruik,
onvoldoende deskundig handelen en/of toepassing van andere reinigingsproducten of producten voor
reparaties, het niet in overeenstemming met de voorgeschreven werkmethoden in dit document of
daaraan gerelateerde documenten handelen. In dat geval zal de garantie op het conserveringssysteem
voor de betreffende producten geheel komen te vervallen.
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