Onderhoudsvoorschri
Centor Vouwwanden
Meer plezier van uw Centor vouwwand door het juiste onderhoud

Alle onderdelen dienen geïnstalleerd te worden
conform de geldende normen en regelgeving,
voorgeschreven details en montagevoorschriften
indien van toepassing.
Deurautomaten en drangers
Alle Centor beslagonderdelen zijn bedoeld en
ontworpen voor bediening met de hand. Het
gebruik van deurdrangers en –automaten
veroorzaakt dusdanige krachten op o.a. speunen,
rails en lagers, dat de garantie op het beslag bij
het gebruik van deurdrangers en -automaten
komt te vervallen.
Alle beslag is aan slijtage onderhevig door
dagelijks gebruik, omgevingsfactoren en
milieu‐invloeden. Dit maakt het belang van
onderhoud zeer groot. Met name in agressievere
milieus als zwembaden of een industriële omgeving is onderhoud essentieel voor een goed functioneren van het beslag en het
behoud van het fraaie uiterlijk. Om aanspraak te kunnen maken op garantiebepalingen, dienen deze onderhoudsvoorschriften
gevolgd te worden.
Rails en lagers
Zorg er voor dat de rails schoon en droog zijn. Breng met een spatel o.i.d. (niet met de vingers) een dunne laag Vaseline (o.g.) aan
op die loopvlakken van de rails waar de wielen over rollen. Zorg er hierbij voor dat het volledige loopvlak ingevet wordt. Ook de
lagers kunnen voorzien worden van een dunne laag vaseline. De vaseline voorkomt slijtage, verlaagt de wrijvingsweerstand en
voorkomt corrosie aan lagers en rails. Onderdelen kunnen (tussentijds) gereinigd worden met een zachte doek en een mild
schoonmaakmiddel. In agressieve milieus adviseren wij een dunne film WD40 o.g. aan te brengen met een zachte, pluisvrije
doek. Hoewel de lagers gemaakt zijn van RVS, wil dit niet zeggen dat het niet aangetast kan worden, tenzij onderhouden zoals
boven genoemd.
Hangrollen, speunen en scharnieren
Een dunne film van een corrosiewerend middel als lichte machineolie, WD40 o.g. is voldoende. Veeg het overtollig aangebrachte
materiaal weg met een zachte, pluisvrije doek. Bij sterke vervuiling eerst de onderdelen reinigen met warm water en een mild
schoonmaakmiddel. Daarna droogmaken met een zachte doek alvorens het corrosiewerend middel aan te brengen.
Sluitmiddelen
De pennen van kantschuiven, Twinpoint Locks en de BA2000 kunnen voorzien worden van een dunne film lichte olie als eerder
beschreven. De kantschuif heeft een klein gaatje waardoor het smeermiddel in de kantschuif gespoten kan worden.
Frequentie
Bovenstaande dient iedere 6 maanden, en in agressievere milieus iedere 3 maanden, te worden herhaald.
Goed onderhoud draagt bij aan een goed werkende wand zonder problemen. Door het nauwgezet volgen van deze
onderhoudsvoorschriften heeft u dan ook langer optimaal plezier van uw Centor vouwwand.
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