Gebruikershandleiding
en Veiligheidsvoorschriften
Zo bedient, verzorgt en onderhoudt
u kozijnen en deuren van Finstral.

Luis, Joachim en Florian Oberrauch

Geachte klant,
U heeft voor Finstral gekozen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in
onze kwaliteit.
Al 50 jaar lang ontwikkelen en bouwen wij kozijnen, deuren en serres
volgens de hoogste kwaliteitscriteria en laten daarbij niets aan het
toeval over: Van de zorgvuldige selectie van materialen, de fabricage
in 14 eigen werkplaatsen tot aan de vakkundige montage door
opgeleide montageprofessionals - Bij Finstral krijgt u altijd alles uit
één hand. Daar kunt u op vertrouwen. Wij zijn niet voor niets de meest
gecertificeerde kozijnfabrikant van Europa.
Wij weten zeker, dat u lang plezier van uw nieuwe kozijnen en deuren
zult hebben. Mocht u op een zeker moment eens vragen of problemen
hebben, staan wij uiteraard voor u klaar.
Altijd met vriendelijke groeten,

Joachim, Luis en Florian Oberrauch
Voorzitter en vice-voorzitters van de raad van beheer von Finstral
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Hoe zijn Finstralkozijnen opgebouwd?
Een perfect kozijn is altijd meer dan de som van zijn
afzonderlijke delen. Toch is het goed om te weten, uit welke
elementen een kozijn van Finstral samengesteld is.

Binnenaanzicht
Rolluikkast
Rolluik
Kozijn
Vleugel

Rolluikband
Glas
Roeden

Buitenaanzicht
Greep

Rolluikkast
Rolluikpantser
Rolluikgeleiding
Vensterluik
Luikscharnier

Afwateringsspleet

Behuizing
Scharnier

Glaslat

Opbouw kozijnen en huisdeuren

Hoe zijn Finstralhuisdeuren opgebouwd?
Huisdeuren spelen een centrale rol in ons leven. Ze houden
wind en weer buiten en zorgen ervoor, dat wij ons altijd
veilig kunnen voelen. Daarom moeten wij ook begrijpen,
hoe ze zijn opgebouwd.

Binnenaanzicht
Deurdranger
Deurblad
Vleugelkader
Scharnieren

Paneel

Greep
Cilinder

Buitenaanzicht
Kozijn

Kozijn
Deurblad

Vleugelkader

Paneel

Greep
Cilinder

Regendorpel
Drempel
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Veiligheidsvoorschriften.

Gebruik kozijnen en deuren alleen voor het bedoelde gebruik.
Bij het openen, sluiten, reinigen en onderhouden van kozijnen
en deuren bestaat er valgevaar. Leun niet uit het kozijn naar
buiten. Wees in de buurt van geopende kozijnen en deuren
altijd voorzichtig.
Houdt kinderen en personen, die gevaren niet kunnen inschatten, weg van gevaarlijke punten.
Door hun stabiele constructie zijn kozijnen en deuren zware
elementen.
Bij onvoorzichtige of plotselinge bediening bestaat er gevaar
voor verwondingen. Pas goed op, dat zich geen personen
en dieren in het loopgebied bevinden. Ook mogen zich geen
meubels, gordijnen en andere voorwerpen in het loopgebied
bevinden.
Houdt bij het sluiten van de kozijnen en deuren niet de hand
of andere lichaamsdelen tussen kozijn en vleugel, zo vermijdt
u inklemverwondingen.
Let bij hefschuifdeuren in het bijzonder bij het laten zakken
van de schuifdeurvleugel op, dat er geen lichaamsdelen of
voorwerpen onder zitten.
Open en sluit kozijnen en deuren bij sterke wind extra
voorzichtig.
Bij deuren die naar buiten openen zijn - afhankelijk van de
inbouwsituatie - deurstoppers zinvol respect. noodzakelijk. U
vermijdt, dat de wind de deur open- en daardoor de vleugels
uit hun scharnieren rukt.
Vergrendel gesloten kozijnen en deuren altijd. Sluit en vergrendel uw kozijnen bij sterke wind. Zorg ervoor, dat ook in
uw afwezigheid geen tocht ontstaat. Bij tocht of sterke wind
kunnen geopende of niet vergrendelde kozijnen en deuren
zelfstandig plotseling openen of sluiten. Daardoor kunnen
kozijnen en deuren beschadigd raken. Ook personen, dieren
en voorwerpen, die zich in het loopgebied bevinden, kunnen
schade ondervinden.
Bij vorst kunnen kozijnen en deuren aan de buitenzijde
vastvriezen.
Bedien kozijnen en deuren niet met geweld. Open kozijnen
en deuren niet, wanneer ze vastgevroren zijn. Na ontdooing is
bediening weer mogelijk.
Druk kozijn- en deurvleugels niet tegen de openingsrand
(muurkozijn).
Op kozijnen en deuren mag geen extra belasting uitgeoefend
worden. Breng geen hindernissen (wig etc.) in de openingsspleet tussen vleugel en kozijn aan.


Houdt
vlammen uit de buurt van kozijnen en deuren Indirecte warmtebronnen moeten minstens 50cm van kozijnen en
deuren verwijderd blijven.

Floatglas
kan eenvoudig breken. De scherpe breuklijnen
en glassplinters die hierbij ontstaan kunnen verwondingen
veroorzaken.

Om
het potentieel gevaar van een gemotoriseerd element
(kozijn, deur, ventilatie) in te kunnen schatten en passende
veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen, moet in de planfase
reeds een risicobeoordeling gemaakt worden. De risicoanalyse verschaft de vereiste informatie voor de risicobeoordeling.
Aan de hand hiervan kunnen beslissingen over de veiligheid
van elektrisch bedienbare elementen genomen worden.
Afhankelijk van het individuele object en de gebruikssituatie
moet in de planfase een risico- en gevarenanalyse uitgevoerd
worden, bijvoorbeeld aan de hand van onze checklist “Risicobeoordeling en gevarenanalyse voor elektrisch bediende
kozijnen en deuren” en de actuele machinerichtlijn voor het
ontwerp van de veiligheidsuitrusting en de inbouwsituatie.

Veiligheidsvoorschriften
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Openen
en sluiten
Hoe werkt mijn nieuwe kozijn en hoe bedien ik het juist?
En waarop moet ik bij mijn nieuwe deur letten? Hier leest u
alles, wat u moet weten.

Openen en sluiten

Kozijnen.
Bediening
Zorg er a.u.b. bij alle openingstypes voor, dat de
vleugel langzaam met de hand over het volledige
bewegingsgebied tot aan de absolute sluit- en openingsstand geleid wordt.

Kozijn met draai-/
kiep-beslag
Greep met drukknop: Druk tijdens de bediening tegelijk op de knop.
Greep met sleutel: Ontgrendel de greep
voor de bediening met de sleutel.

Sluitstand

Openen in
draaistand

Openen in
kiepstand

Kozijn met stolp
De stolp kan pas bediend worden, nadat de
eerste openingsvleugel geopend wordt. Voor
het openen van de stolp moet de
ontgrendelingshendel bediend worden.
Eerste openingsvleugel

Sluitstand

Openen in
draaistand

Tweede openingsvleugel

Sluitstand

Openen in
draaistand

Openen in
kiepstand
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Kozijnen.
Bediening
Zorg er a.u.b. bij alle openingstypen voor, dat de vleugel
langzaam met de hand over het volledige bewegingsgebied
tot aan de absolute sluit- en openingsstand geleid wordt.

Kozijn met kiep-voor-draai-beslag
met speciaal afsluitbare greep

Sluitstand

Openen in
kiepstand

De sleutel
45° gedraaid
houden en
de greep in
draaistand
openen.

Openen en sluiten

11

Draai- en
schuifdeuren.
Bediening
Zorg er a.u.b. bij alle openingstypen voor, dat de vleugel
langzaam met de hand over het volledige bewegingsgebied
tot aan de absolute sluit- en openingsstand geleid wordt.

Let er vooral bij het laten zakken van de hefschuifdeurvleugel
op, dat zich geen lichaamsdelen of voorwerpen onder de hefschuifvleugel bevinden.

Afsluitbare balkondeur

Sluitstand:
Bij vergrendelde deur:
eerst de sleutel
draaien, dan de deur
openen.

Openen in
draaistand:
Greep naar
beneden
draaien.

Vergrendeling:
Greep
naar boven
draaien,
dan sleutel
draaien.

Schuifdeur FIN-Scroll met beugelgreep

Hefschuifdeur FIN-Slide

2 Schuifstand

1 Sluitstand

1 Sluitstand

2 Schuifstand
3 Vergrendelde kierventilatiestand
Open de schuifvleugel ca. 1 cm en breng de greep in
de sluitstand.

Parallel schuifdeur/Schuifdeur FIN-Scroll
2 Schuifstand
1 Sluitstand

Parallelschuif-kiepdeur
3 Kiepstand
2 Schuifstand
1 Sluitstand

Hefschuifdeur met gemotoriseerde bediening
In de separaat meegeleverde bedieningshandleiding vindt u meer informatie over de
functie en bediening van uw gemotoriseerde hefschuifdeur. U kunt deze ook
downloaden op www.finstral.com.

Afsluitbare hefschuifdeur
Bij afsluitbare uitvoering moet de sleutel
teruggetrokken worden, alvorens de greep
in schuiffunctie gedraaid wordt.
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Vouwdeuren.
Bediening
Let er bij de bediening van vouwdeuren in het algemeen op,
dat u langzame bewegingen uitvoert. Verhoogde voorzichtigheid voor inklemverwondingen is geboden.

Vouwdeur FIN-Fold
Variant Vouwdeur 2+2 -delig

Variant vouwdeur 3-delig

2 Openingsstand

2 Openingsstand

1 Sluitstand

1 Sluitstand

Breng de greep van het eerste openslaande

Open de eerste openslaande vleugel com-

vouwdeurpakket in openingsstand en trek

pleet 180°, tot deze bij de tweede vleugel

aan de greep, om het vouwdeurpakket uit te

ineensluit. Draai nu de tweede greep in

schuiven. Wanneer het vouwdeurpakket iets

openingsstand en trek aan de greep, om

geopend is, kunt u met de tweede hand het

het vouwpakket naar de zijkant te schuiven.

schuiven ondersteunen.

Met de tweede hand kunt u het schuiven
ondersteunen.

Herhaal dit met het tweede openslaande
vouwpakket.

Voor het sluiten herhaalt u hetgeen hierboven geschreven is in omgekeerde volgorde.

Bij het sluiten eerst het tweede openslaande
vouwpakket met beide handen naar het midden trekken, dan het vouwpakket door drukken
aan de greep compleet sluiten en de greep
in de sluitstand brengen. Herhaal dit voor het
eerste openslaande vouwpakket.

Openen en sluiten

Huisdeuren.
Bediening
Zorg er a.u.b. bij alle openingstypes voor, dat de vleugel
langzaam met de hand over het volledige bewegingsgebied
tot aan de absolute sluit- en openingsstand geleid wordt.

Voordeur met standaard haakschoten
1 Sluitstand
2 Openingsstand
3 Vergrendeling

Deur openen:
Door het bedienen van de deurklink respect. sleutel in de
ontgrendelingsstand worden haakschoten en hoofdvergrendelingspal ingetrokken en kan de deur geopend
worden.
Deur vergrendelen:
Door de sleutel in vergrendelingsstand 2,5 keer om te
draaien, worden hoofdvergrendelingspal en haakschoten
uitgetrokken. In deze stand is de deur vergrendeld en
daardoor van buiten af niet meer toegankelijk.

Voordeur met automatische haakschoten
1 Sluitstand
2 Openingsstand
3 Vergrendeling

Deur openen:
Door het bedienen van de deurklink respect. sleutel in de
ontgrendelingsstand worden haakschoten en hoofdvergrendelingspal ingetrokken en kan de deur geopend
worden.
Deur vergrendelen:
Door het sluiten van de vleugel vergrendelt het beslag
automatisch (haakschoten trekken uit). Door de sleutel in
vergrendelingsstand een keer te draaien vergrendelt de
deur bovendien (hoofdvergrendelingspal trekt uit) en wordt
de deurklink geblokkeerd.

Voordeur met gemotoriseerde vergrendeling
Informatie over de functie en bediening van uw
gemotoriseerde voordeur vindt u in de separaat
meegeleverde gebruikershandleiding die u ook op
www.finstral.com kunt downloaden.

Onvergrendelde kozijnen en deuren, vleugels in kiepstand of in andere ventilatiestanden evenals in geval
van ongesloten voordeuren voldoen niet aan de eisen
met betrekking tot luchtdichtheid, slagregenveiligheid,
geluidsisolatie, warmteisolatie en inbraakpreventie.
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Ventileren
Waarom is het zo belangrijk, om regelmatig te ventileren?
Hoe lang en hoe vaak moet men de kozijnen openen?
Hier leest u alles over het onderwerp ventileren.

Ventileren

Hoe ventileer
ik juist ?
Vroeger werd er onvrijwillig via ondichte kozijnen en deuren
geventileerd. Vandaag de dag worden de huizen zo dicht en
goed geïsoleerd gebouwd of gesaneerd, dat er vrijwel geen
ongewenste ventilatie meer bestaat. Des te belangrijker is
het, om te ventileren. Want wie regelmatig voor frisse lucht
zorgt, vermijdt een te hoge luchtvochtigheid en daarmee
schimmelvorming. Zowel een te hoge, als een te lage luchtvochtigheid kan tot gezondheidsproblemen leiden. De ideale
temperatuur in woonruimtes bedraagt 20 graden Celsius.
De optimale luchtvochtigheid in een ruimte ligt tussen de 40
en 60 procent. Met een hygrometer kan de luchtvochtigheid
eenvoudig gemeten worden.

morgen 15 minuten volledig te openen (stootventilatie). Zo
kunnen damp en vochtigheid met gering warmteverlies aan
kamerwarmte ontsnappen, en muren of meubels worden in
deze korte tijd niet koud. Let er op, dat bij dwarsventilatie
mogelijk een sterkte tocht kan ontstaan en dat kozijnen en
deuren zelf plotseling kunnen sluiten.

1.

Renovatie en kozijnvervanging
Let er bij kozijnvervanging op, dat uw nieuwe kozijnen en
deuren dichter zijn en beter isoleren. Voor u betekent dat: Er
moet regelmatig meer geventileerd worden. Maar wees niet
bang, het energieverlies door vaker ventileren is veruit lager
dan het extra energieverbruik, dat u door oude en ondichte
kozijnen en deuren had. Wanneer u de kozijnen in kiepstand
brengt, kunt u de ruimtes ook gedeeltelijk ventileren. Het
praktische zomer/winterenergiebesparingsbeslag van Finstral
reguleert de kiepopening in twee trappen. Maar voorzichtig: in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (keuken, bad,
slaapkamers) moet u de kozijnen bij minimumtemperaturen
niet kiepen. Zo vermijdt u, dat de koude buitenlucht de
wanden naast de kozijnen afkoelt, zich vochtigheid nestelt en
daardoor schimmel ontstaat. Let ook op, dat gekiepte kozijnen en deuren geen inbraakbescherming bieden.

Stootventilatie
2.

Dwarsventilatie
3.

Continue ventilatie

Alleen al door ademhaling, koken, baden of via kamerplanten
produceert een huishouden van drie tot vier personen dagelijks een waterhoeveelheid van meerdere liters. Wanneer
de vochtigheid niet uit de ruimtes kan ontsnappen, zal het
zich op muren en kozijnen vestigen en ontstaat er condenswater. De perfecte voedingsbodem voor schimmel. Om het
wooncomfort te verbeteren en condenswater te vermijden, is
het dus nodig, om regelmatig te ventileren. Finstral-kozijnen
dichten de woonruimte door hun hoogwaardige constructie
goed af en bieden zo een hoge Warmte- en geluidsisolatie.
Wij raden aan, de kozijnen minstens eenmaal per dag in de

Nieuwbouw
Nieuwe bouwmaterialen geven vocht af - de zogenoemde
restvocht. Daarom is het zo belangrijk, om in nieuwe gebouwen van begin af aan regelmatig drie tot vier keer per dag 10
tot 15 minuten te ventileren (stootventilatie).
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Ventilatiefuncties.
Bediening
Kozijnen van Finstral bieden comfortabele ventilatieopties.
Enkele zijn standaard, andere zijn optioneel. Hier leest u, hoe
u ze kunt bedienen.

Zomer-WinterKiepstand

2-traps
draaiopening

Zomerstand

Winterstand

Door trekken en draaien
van het beslagdeel wordt
omschakeling mogelijk.

Greeppositie
voor 2-traps
draaiopening

Greeppositie
voor fixatie
van de
2-traps
draaiopening

Kozijnventilator

PassiveVent Mini

PassiveVent Midi
Dicht

Beveiligde kiep-kieropening

Open

Open

Dicht

Motorventilator ActiveVent

Sluitstand

openen in
draaistand

Ventilatiestand

In de separaat meegeleverde
bedieningshandleiding vindt u
informatie over de functie en
bediening van uw gemotoriseerde
ventilator ActiveVent. U kunt
deze ook downloaden via:
www.finstral.com.

Ventileren
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Insectenwering
Het is mooi om dichtbij de natuur te zijn. Desondanks
moet men zich tegen ongewenste gasten beschermen.
Hier leest u alles over de optimale bescherming tegen
insecten.

Insectenwering

19

Horren.
Veiligheidsvoorschriften
 ebruik horren alleen voor het bedoelde gebruik.
G
Horren dienen als insectenwering voor open kozijnen of
deuren. De insectenwering is niet geschikt als vasthoud- of
valbeveiliging. Een gesloten insectenwering beschermt niet
tegen val uit een kozijn of deur. Bij het openen, sluiten,
wegnemen, inzetten, reinigen en onderhouden van de
insectenwering bestaat er valgevaar. Niet in het kozijn naar
buiten leunen.
Bij vorst kan de insectenwering aanvriezen. Bedien de
insectenwering niet met geweld. Bedien de wering niet
wanneer hij vastgevroren is. Na ontdooiing is bediening
weer mogelijk.
De geleiding van de hor mag niet belemmerd worden. Let
er goed op, dat obstakels niet het loopgebied blokkeren en
dat geleidingsrails een vrije loop toestaan.
Op horren mag geen extra belasting uitgeoefend worden.

Bediening
Horren bieden uitsluitend bescherming tegen insecten en
kleine dieren. Wanneer de windsnelheid meer dan 20 km/
uur wordt, moet de hor omhooggetrokken worden. Een
beweegbare hor moet altijd met langzame bewegingen
bediend worden.

Plissee voor deuren

Voor het ontgrendelen de eindlat
licht naar de zijkant
drukken.

Insectenhor rolgordijn voor kozijnen
Insectenhor
rolgordijn voor
deuren

Voor ontgrendelen
de eindlat licht naar
onderen drukken.

Vaststaande hor
Voor kozijnen van kunststof-kunststof

Hor wegnemen:
Trek met de vingers aan het
bovenste handvat en verwijder de hor.

Hor plaatsen:
Plaats het frame van de hor
onderin en duw deze tegen
het kozijn tot het op zijn
plaats klikt.

Niet in de
hor trappen.

Vaststaande hor
Voor kozijnen in alle materiaaluitvoeringen

Hor wegnemen:
Draai de beide klemmen aan
de zijkanten open, houdt het
frame tegen het handvat, til
het frame op en leid de hor
diagonaal door het kozijn
naar binnen.

Hor plaatsen:
Houdt het frame aan beide handvaten vast
en leid de hor diagonaal door de kozijnopening naar buiten. Laat de hor zakken,
zodat de twee handvaten onderaan het
kozijn vastzitten en trek het frame tegen het
kozijn. Voor fixatie draait u beide handvaten
aan de zijkanten naar binnen.
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Verduisteren
Grote kozijnen laten veel licht toe in een huis. Maar soms
hebben we effectieve bescherming nodig tegen hitte, inkijk
en schittering. Hier leest u alles over jaloezieën, rolluiken,
Raffstores en klassieke vensterluiken.

Verduisteren

Rolluiken of Screens.
Veiligheidsvoorschriften
 ebruik de rolluiken alleen voor het bedoelde gebruik.
G
Het rolluik is een afsluiting, dat voor een kozijn of deur als
inkijk- en zonwering dient. Het rolluik is niet geschikt als
vasthoud of valbescherming. Een gesloten rolluik beschermt niet tegen een val uit kozijn of deur.
Bij het openen, sluiten, reinigen en onderhouden van het
rolluik bestaat er valgevaar. Niet in het kozijn naar buiten
leunen.
Door zijn stabiele constructie is het rolluik een zwaar element. Bij onvoorzichtige bediening ontstaat er gevaar voor
verwondingen.
Sluit uw kozijnen bij een sterke wind. Zorg ervoor, dat er in
uw afwezigheid geen tocht ontstaat. Gesloten rolluiken zijn
bij geopend kozijn niet bestand tegen iedere windbelasting.
Let er op, dat de aangeduide windbelasting alleen bij gesloten kozijnen gegarandeerd kan worden.
Bij gebruik van rolluiken als zonwering raden wij aan,
deze niet compleet te sluiten, om voldoende ventilatie te
garanderen.
Bij vorst kan het rolluik aanvriezen. Bedien het rolluik niet
met geweld. Open en sluit het rolluik niet, wanneer hij
bevroren is. Na ontdooien is bediening weer mogelijk. Bij
kans op vriezen raden wij bij gemotoriseerde rolluiken met
automatisch schakelen aan de automatische inrichting uit
te schakelen. Uitzondering: Minirolluikaandrijvigen, die met
een overbelastingsbescherming respect.
obstakeldetectie zijn uitgevoerd.
Belemmer het naar beneden gaan van het rolluik niet. Let er
op, dat obstakels niet het loopgebied versperren en dat de
rolluikgeleiding een vrije loop toestaat.
Let op : bij het sluiten of openen van de rolluiken bestaat er
gevaar voor verwondingen. Grijp niet in het loopgebied van
het rolluik respect. de rolluikgeleiding. Zorg ervoor, dat zich
geen personen of dieren in het loopbereik van het rolluik
bevinden, wanneer deze bediend wordt. Schuif het rolluik
niet omhoog, zonder bediening van de aandrijving. Dit kan
tot disfunctioneren leiden.
Op rolluiken mag geen extra belasting uitgeoefend worden.
Een belangrijk aanwijzing voor motoraangedreven rolluiken: Laat kinderen niet met bedieningselementen zoals bv.
draadloze afstandsbediening of schakelaars spelen.
Afstandsbedieningen uit de buurt van kinderen houden.
Belangrijke aanwijzing voor motoraangedreven luiken metautomatische schakeling: Wanneer voor de enige toegang
tot uw balkon of uw terras een rolluik is gemonteerd, dat
op een automatisch systeem is aangesloten, dan kunt u
deze uitzetten. Schakel de automaat uit, wanneer u zich op
het balkon of op het terras bevindt, zodat u zichzelf niet
buitensluit.

Bediening
Bediening met koord
Wanneer u het rolluik opent, bedient u de rolluikkoord in
het laatste stuk langzaam. Het rolluik mag niet met geweld
tegen de bovenkant stoten. Bedien ook bij het sluiten de
rolluikkoord langzaam in het laatste stuk. De rolluikkoord
wordt automatisch in de behuizing opgewikkeld. Laat de
riem niet los en bedien deze niet met een ruk.
Trek de rolluikkoord altijd gelijkmatig en loodrecht uit de
behuizing. Wanneer u deze niet loodrecht uit de behuizing
trekt, kan het koord scheeftrekken, slijten en disfunctioneren veroorzaken.
Bediening met motoraandrijving
In de bovenste en onderste stand schakelt de motor automatisch uit.
Draai- of drukvlakschakelaar: Door drukken en ingehouden
houden van de drukknop (omhoog/omlaag) respect. door
draaien en vasthouden van de tuimelschakelaar (links/
rechts) beweegt het rolluik naar de gekozen richting. Door
loslaten van de knop respect. Tuimelschakelaar stopt het
rolluik.
Vergrendelingsschakelaar: Door drukken op de drukknop
(omhoog/omlaag) respect. door draaien van de tuimelschakelaar (links/rechts) beweegt het rolluik naar de gekozen
richting. Door het indrukken van de stopknop of de knop
van de tegenovergestelde richting (afhankelijk van soort
schakelaar) respect. door het terugdraaien van de tuimelschakelaar stopt het rolluik.
Draadloze afstandsbediening: Door drukken op de knop
(omhoog/omlaag) beweegt het rolluik naar de gekozen
richting. Door drukken op de stopknop of de knop voor de
tegenovergestelde richting stopt het rolluik.

Hittebestendig, duurzaam en
inbraakbestendig: Finstral-Rolluikpantsers zijn altijd van aluminium.

Onze moderne screens bieden
weer en lichtdichte hittebescherming.
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Raffstores.
Veiligheidsvoorschriften

Bediening

 ebruik de Raffstore alleen voor het bedoelde gebruik.
G
Bediening met motoraandrijving
Jaloezieën dienen voor een raam of deur als inkijk- en zonIn de bovenste en onderste stand schakelt de motor autowering. Ze bieden geen bescherming tegen regen of wind.
matisch uit.
Draai- of drukvlakschakelaar: Door drukken en ingedrukt
Raffstores zijn niet geschikt als vasthoud- of valbescherhouden van de drukknop (omhoog/omlaag) respect. door
ming. Een gesloten Raffstore beschermt niet tegen een val
draaien en vasthouden van de tuimelschakelaar (links/
uit kozijn of deur.
Bij het openen, sluiten, reinigen en onderhouden van
rechts) beweegt de Raffstore naar de gekozen richting.
Raffstores bestaat er valgevaar. Leun niet in het kozijn naar
Door loslaten van de knop respect.
T
 uimelschakelaar stopt de Raffstore Vergrendelingsschabuiten.
Door zijn stabiele constructie is de jaloezie een zwaar elekelaar: Door drukken op de drukknop (omhoog/ omlaag)
ment. Bij onvoorzichtige bediening bestaat er gevaar voor
respect.
D
 oor draaien van de tuimelschakelaar (links/rechts)
verwondingen.
Sluit bij sterke wind uw kozijn. Zorg ervoor, dat ook in
beweegt de Raffstore naar de gekozen richting. Door het
uw afwezigheid geen tocht ontstaat. Gesloten Raffstores
indrukken van de stop-knop of de knop van de tegenoverzijn niet bestand tegen iedere windbelasting. Let op, dat
gestelde richting (afhankelijk van soort schakelaar) respect.
de aangeduide windbelasting alleen bij gesloten kozijnen
door het terugdraaien van de tuimelschakelaar stopt de
gegarandeerd kan worden.
Raffstore. Draadloze afstandsbediening: Door drukken op
Bij sterke wind kunnen de Raffstore -lamellen klappen, hetde knop (omhoog/omlaag) beweegt de Raffstore naar de
geen niet op een defect duidt. Trek de Raffstore vanaf een
gekozen richting. Door drukken op de stop-knop of de
knop voor de tegenovergestelde richting stopt de Raffstore.
windsnelheid van ca. 50 km/uur in, om eventuele schade te
voorkomen.
Bij vorst kan de Raffstore bevriezen. Bedien de Raffstore
niet met geweld. Open en sluit de Raffstore niet, wanneer hij vastgevroren is. Na ontdooien is bediening weer
mogelijk.
Bij kans op vriezen raden wij bij gemotoriseerde rolluiken
met automatisch schakelen aan de automatische inrichting
uit te schakelen.
Het naar beneden gaan van de Raffstore mag niet gehinderd worden. Let er op , dat er geen objecten zijn die het
loopgebied van de Raffstore versperren en dat de Raffstore
-geleiding een vrije loop toelaat.
Let op: Bij het sluiten of openen van de Raffstore bestaat
er gevaar voor verwondingen. Grijp niet in het loopgebied
van de Raffstore en in de Raffstore -geleiding. Zorg ervoor,
dat zich geen personen of dieren in het loopgebied van de
Raffstore bevinden, wanneer deze bediend wordt. Schuif
Alles geïntegreerd in één kast: Raffstore is
optioneel verkrijgbaar met extra rolhor.
de Raffstore nooit zonder bediening van de aandrijving
omhoog. Dit kan disfunctioneren tot gevolg hebben. Op de
Raffstore mag geen extra belasting uitgeoefend worden.
Belangrijke aanwijzing voor motoraangedreven Raffstores :
Laat kinderen niet met bedieningselementen zoals bv.
Draadloze afstandsbediening of schakelaars spelen. Draadloze afstandsbedieningen uit de buurt van kinderen houden.
Belangrijke aanwijzing voor motoraangedreven Raffstores
met automatische schakeling: Wanneer voor de enige toegang tot uw balkon of uw terras een Raffstore is gemonteerd, dat op een automatisch systeem is aangesloten, dan
kunt u deze uitzetten.
Schakel de automaat uit, wanneer u zich op het balkon of
op het terras bevindt, zodat u zichzelf niet buitensluit.

Verduisteren

Jaloezieën en
plissés.
Veiligheidsvoorschriften

Bediening

Gebruik de jaloezie respect. plissé alleen voor het
bedoelde gebruik.
Let er op, dat obstakels niet het loopgebied van de jaloezie of plissé versperren.
Bedien de jaloezie respect. plissé alleen met de hiervoor
geschikte bediening. Beweeg de lamellen nooit naar boven of naar onder, zonder hiervoor de geschikte bediening
te gebruiken.
Grijp nooit tussen bewegende delen.
Op de jaloezie respect. plissé mag geen extra belasting
uitgeoefend worden.
Belangrijke aanwijzing voor kettingaangedreven jaloezieën en plissés : Kinderen, vooral kleine kinderen, kunnen
vastraken en gewurgd worden in de lus van de kettingaandrijving. De kans bestaat, dat zij de ketting om hun nek
wikkelen. Houdt de ketting dus uit de buurt van kinderen.
Bedden en meubels moeten zich niet in de buurt van de
ketting bevinden.
Belangrijke aanwijzing voor motoraangedreven jaloezieën
en plissés : Laat kinderen niet met bedieningselementen
zoals bijv. draadloze afstandsbediening of schakelaars
spelen. Draadloze afstandsbedieningen uit de buurt van
kinderen houden.

Bediening met kettingaandrijving
Door aan de ketting te trekken, rijdt de jaloezie respect.
plissé naar boven respect. onder. De jaloezie respect. plissé
kan in iedere gewenste positie gestopt worden.
Controleer regelmatig, of de ketting goed in de bovenste
en onderste steunen geleid. Vervang het bedieningsapparaat, wanneer deze defect is.
Is de jaloezie respect. plissé compleet omhoog gegaan en
voelt u weerstand op de ketting, schakel dan over naar de
andere kant van de ketting voor bediening in neerwaartse
richting. Wanneer weerstand merkbaar op de ketting is,
vermijd dan om opnieuw in opwaartse richting te trekken,
om beschadigingen aan de aandrijving te voorkomen.
Bediening met motoraandrijving
In de bovenste en onderste stand schakelt de motor automatisch uit.
Draai- of drukvlakschakelaar: Door drukken en ingedrukt
houden van de drukknop (omhoog/omlaag) respect. Door
draaien en vasthouden van de tuimelschakelaar (links/
rechts) beweegt de jaloezie/plissé naar de gekozen richting. Door loslaten van de knop respect. Tuimelschakelaar
stopt de jaloezie/plissé.
Vergrendelingsschakelaar: Door drukken op de drukknop
(omhoog/omlaag) respect. Door draaien van de tuimelschakelaar (links/rechts) beweegt de jaloezie/plissé naar de
gekozen richting.
Door het indrukken van de stopknop of de knop van de tegenovergestelde richting (afhankelijk van soort schakelaar)
respect. door het terugdraaien van de tuimelschakelaar
stopt de jaloezie/plissé. Draadloze afstandsbediening: Door
drukken op de knop (omhoog/omlaag) beweegt de jaloezie/plissé naar de gekozen richting. Door drukken op de
stopknop of de knop voor de tegenovergestelde richting
stopt de jaloezie/plissé.

De zijdelingse geleiding aan de binnenkant
van de jaloezie of plissé (afbeelding boven)
voorkomt dat de glasplaat geraakt wordt.

23

24

Venster- en schuifluiken.
Veiligheidsvoorschriften
 ebruik het venster- of schuifluik alleen voor het bedoelde
G
gebruik.
Het venster- of schuifluik is een afsluiting, die voor een
kozijn of deur als inkijk- en zonwering dient. Het venster- of
schuifluik is niet geschikt als vasthoud- of valbeveiliging.
Een gesloten venster- of schuifluik beschermt niet tegen
een val uit kozijn of deur.
Bij het openen, sluiten, reinigen en onderhouden van het
venster- of schuifluik bestaat er valgevaar. Leun niet uit het
kozijn naar buiten.
Door zijn stabiele constructie is het venster- of schuifluik
een zwaar element.
Bij onvoorzichtige bediening bestaat er gevaar voor verwondingen. Op het venster- of schuifluik mag geen extra
belasting uitgeoefend worden. Sluit het vensterluik bij
stormachtige wind! De geopende stand in de houder is niet
geschikt voor stormachtige winden.

Vensterluiken

Schuifluiken

Bediening
Let bij het openen en sluiten op de bedieningsvolgorde
van de vensterluik vleugels. Let bij het sluiten op een juiste
vergrendeling van alle vergrendelingspunten. Let voor het
openen op een juiste ontgrendeling van alle vergrendelingspunten. Vermijd bij het openen en sluiten onbehouwen
bewegingen en een grote krachtinspanning.
Let op: Bij het sluiten en openen van het venster- of schuifluik bestaat er gevaar voor verwondingen. Grijp niet tussen
de bevestigingspunten (bijv. montageframe en vensterluik).
In geopende positie kan het venster- of schuifluik met
behulp van een Luikhouder vastgezet worden. Plaats geen
voorwerpen in de spleet tussen venster- of schuifluik en
kozijn.
Het openen en sluiten van het venster- of schuifluik mag
niet gehinderd worden. Let er op, dat er geen voorwerpen zijn die het loopgebied van het venster- of schuifluik
versperren.
Bij windsnelheden vanaf 40 km/uur moeten de vensterof schuifluiken zeer voorzichtig gesloten en vergrendeld
worden. Sluit uw kozijnen en deuren bij sterke wind. Zorg
ervoor, dat er ook in uw afwezigheid geen tocht ontstaat.
De aangeduide windbelasting kan alleen bij gesloten kozijn/
deur gegarandeerd worden.
Indien u het venster- of schuifluik zonder ventilatieopeningen als zonwering gebruikt, raden wij u aan, voor een
goede luchtverversing in de tussenruimte tussen kozijn/
deur en vensterluik te zorgen.
Gesloten vensterluiken brengen geen complete verduistering tot stand.
Bij vorst kunnen venster- of schuifluiken en vensterluikbeslag bevriezen. Bedien het vensterluik niet met geweld.
Open en sluit het vensterluik niet, wanneer het bevroren is.
Na ontdooiing is bediening weer mogelijk.

Verduisteren
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Reiniging
en onderhoud.
Wie kozijnen en deuren minstens tweemaal per jaar reinigt
en onderhoudt, zorgt ervoor, dat ze langer meegaan en
daarbij altijd mooi schoon blijven. Hier leest u alles over de
perfecte materiaalverzorging.

Reiniging en onderhoud

Hoe reinig ik mijn
kozijnen juist?
1. Voorbereiden
Handschoenen aantrekken en twee emmers met warm water klaarzetten:
In een emmer komen een paar scheutjes allesreiniger. Wij raden speciale
kozijn- of glasreinigers af, omdat deze strepen kunnen veroorzaken.

2. Schoonvegen
Met een nat, niet druppelend microfiberdoekje uit de allesreiniger-emmer
het hele kozijn goed bevochtigen. Zo verwijdert men zand en stof en kan
men hardnekkig vuil laten inweken - dit wordt aansluitend met de doek en
eventueel met wat schuurmelk krachtig weggeveegd. Indien nodig (bijv.
bij stickers): Glasschraper gebruiken. Beslist wachten, tot alles ingeweekt
is - en op een juiste inzet van de schraper letten. Uitsluitend met intacte,
scherpe mesjes werken.
3. Rondom poetsen
Nu het kozijn openen en ook de binnenzijden van het kozijn en de vleugels
inclusief al het beslag met het allesreiniger-water afvegen en wegwrijven - of
met de doek of een spons met schuurvlies.

4. Fijn werk
Bij hardnekkig vuil op de kozijnen de spons met schuurvlies gebruiken.
Daarbij ook altijd genoeg voorwassen!

5. Navegen
Een schone doek in de emmer met helder water
onderdompelen – en alle delen van het kozijn grondig
schoonmaken. Belangrijk: Op de ruiten mag werkelijk
geen schoonmaakmiddel achterblijven. Dit zou door de
zon kunnen “inbranden” en kan verkleuringen en strepen
veroorzaken.

Alle benodigdheden op
een rijtje:
– Water
– Micro vezeldoek
–T
 rekker met rubberen
rand
– Spons

6. Droogtrekken
Met de wisser eerst de glazen randen droogtrekken.
Dan het resterende natte kozijnveld met slalomachtige
bewegingen droogtrekken. Zo weinig mogelijk, maar zo vaak
als nodig afzetten, om het water van de rubberen rand af
te schudden. Op de randen en overal waar zich nog vocht
bevindt, met een droog papieren doekje nabewerken.

– Droge doek
– Keukenpapier
– Glasschraper
–A
 fwasmiddel of
allesreiniger
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Vakkundige reiniging van
kozijnen en deuren.
Finstral gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen, die
extreem robuust en weersbestendig zijn. Maar natuurlijk is
de lange levensduur ook afhankelijk van de juiste verzorging. Finstral kozijnen en -deuren kunnen eenvoudig en
snel schoongemaakt worden. Een grondige reiniging moet
tenminste tweemaal per jaar plaatsvinden. Zo voorkomt u
afzetting door stof, rook of uitlaatgassen, die materiaal en
bouwdelen kunnen beschadigen en de optiek van het oppervlakte kunnen schaden. Vooral in de nabijheid van zee
en stofbronnen is een regelmatige reiniging belangrijk.
Belangrijke reinigingsvoorschriften.
Gebruik voor geen van de materialen scherpe reinigers,
oplosmiddelen, alcohol, zuren (bijv. roestoplosmiddel),
staalschrapers of schuurmiddel, om de oppervlakten van
kozijnen, vleugels, glas of onderdelen niet te beschadigen.
Eerste reiniging na de montage.
1. Verwijder het dunne beschermingsfolie van de kozijnen.
2. Verwijder de etiketten van het glas en bewaar deze.
Voorzichtig: De verontreiniging van het glazen oppervlakte
door specie, cementslib en afscheidingen van bouwmaterialen leidt tot aantasting van het glazen oppervlakte en
daarmee tot onherstelbare schade. A.U.B onmiddellijk de
verontreiniging verwijderen.
Belangrijk bij houten kozijnen.
In het algemeen er goed op letten, dat de relatieve
luchtvochtigheid niet meer dan 60 procent bedraagt.
Indien de luchtvochtigheid hoger is, moet u de ruimtes
regelmatig en meerdere malen per dag ventileren (zie ook
“Hoe ventileer ik juist?” Pagina 15).
Reiniging van gelakte vensterluiken.
Gelakte vensterluiken in intense kleuren kunnen bij het
reinigen iets afgeven. Dit betekent geen kwaliteitsvermindering en benadeelt de houdbaarheid van de lak op geen
enkele manier. Gelakte kunststofoppervlakten van klapluiken vereisen minstens eenmaal per jaar speciale aandacht.
Hiervoor raden wij ons speciale Finstral-onderhoudsmiddel
voor gelakte oppervlakten aan.
Reiniging van rolluikpantser en Raffstores.
Reinig het rolluikpantser respect. De Raffstore met
zeepsop. Spoel aansluitend na met helder water. Een nog
beter resultaat bereikt u, wanneer u de oppervlakten met
een zachte doek nadroogt. De reiniging moet minstens
tweemaal per jaar plaatsvinden.

Reiniging van geleiderails van schuif- en vouwdeuren.
Reinig de geleiderails regelmatig met de stofzuiger.
Kiepramen reinigen:
ramen met alleen kiepbeslag moeten van
buitenaf worden gereinigd. Het openen van de
vleugel is alleen mogelijk door specialisten.

Reiniging en onderhoud

Reiniging van glas.
Krassende hulpmiddelen zoals borstels, staalwol, poetslap,
schraper, scheermesjes etc. veroorzaken krassporen op het
oppervlakte. Om krassen te voorkomen bij het gebruik van
glasschrapers, moet het volgende worden opgemerkt: week
het vuil of de lijm goed af met water, let op de juiste benadering van de schraper en werk uitsluitend met intacte en
scherpe messen.

Reiniging van jaloezie of plissé in combinatieglas.
Voor de reiniging van jaloezie respect. plissé en de glazen
oppervlakten in de tussenruimte opent u de vergrendelingen
tussen de vleugels en drukt u ze voorzichtig uit elkaar.

open

Voor de reiniging van glas mogen nooit sterk alkalische
zeepsoppen, zuren, vooral fluorwaterstofzuren, evenals fluoride bevattende reinigingsmiddelen gebruikt worden. Deze
oplossingen kunnen het glazen oppervlakte aantasten en tot
onherstelbare schade leiden.

Na montage verdient het aanbeveling om binnen enkele dagen de etiketten en resten van het glas en de kozijnen te verwijderen en eventuele lijmresten met een mild reinigingsmiddel los te maken. Ruitverontreinigingen, die met veel schoon
water, spons, krabber, zeem en lap niet verwijderd kunnen
worden, kunnen met een mild huishoudschoonmaakmiddel
verwijderd worden. Werkzaamheden met een slijpmachine
of lasapparaten mogen nooit in de buurt van glas uitgevoerd
worden. De vonken en lasparels beschadigen het glazen
oppervlakte onherstelbaar.

dicht

Reiniging van horren.
Controleer het minstens tweemaal per jaar, eenmaal in de
lente voor gebruik in het zomerseizoen en dan in de herfst
voor de wintersluiting. Om het gaas te reinigen, kunt u het
stof wegzuigen of u reinigt het met lauwwarm water en een
zachte doek. AUB geen oplosmiddelen, ammoniak of koolwaterstoffen gebruiken. Laat het gaas volledig drogen, voordat
u het oprolt.

Indien de bespanning uit
de houder raakt, kan
deze met beide handen
en aan beide kanten
vastgepakt en weer
teruggehangen
worden.

De onderste geleiderails
moet vrij van vuil gehouden
worden. Wanneer takjes of
blaadjes op de geleiderails
blijven liggen, bestaat
het gevaar, dat ze bij het
openen van de hor mee in
de mechaniek getrokken
worden en daar vast blijven
zitten. Daarom moet de bespanning en de geleiderails
regelmatig met de stofzuiger
gereinigd worden.
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Jaarlijks
onderhoud.
Kozijnen en deuren van Finstral zijn hoogwaardig en duurzaam en vereisen weinig onderhoud en verzorging. Maar eenmaal per jaar moet u voor de zekerheid deze kleine controles
uitvoeren:
1. Beslag
Om functie en bediencomfort van het beslag van kozijnen,
deuren en vensterluiken te behouden, maakt u de bewegende beslagdelen eenmaal per jaar met een kleine kwast
schoon en vet u ze aansluitend in met olie. Open en sluit het
kozijn aansluitend meerdere malen, zodat de olie zich kan
verdelen. Gebruik geen oplosmiddelen of zure smeermiddelen respect. olie (bijv. roestoplossende sprays). Smeermiddel
alleen op de beslagdelen aanbrengen en er op letten, dat het
niet op het profieloppervlakte terecht komt.

4. Afdichtingen
Reinig de afdichtingen eenmaal per jaar. ze blijven langer
elastisch, wanneer men ze regelmatig met een vochtige lap
afveegt.

Controleer de kozijnen, deuren, rolluiken, Raffstores of
vensterluiken en hun bedieningselementen regelmatig op
tekenen van slijtage, beschadigingen en op stabiliteit. Wij
raden u aan, alle beslagdelen regelmatig door een vakman te
laten controleren en onderhouden. Bij beschadiging mogen
uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.
Controleer regelmatig de vasthoudbeugels en
bevestigingsschroeven van vensterluiken op slijtage,
beschadiging of breuk, zowel in gesloten als ook in
geopende stand.

2. Vleugelopvangbeveiliging
Gebruik vet of olie voor de opname van de staalkabel in het
basislichaam. Controleer de draadkabel regelmatig tijdens
het gebruik op merkbare gebreken. Laat een opvallend
gebrekkige draadkabel onmiddellijk door een vakman
vervangen.

3. Afwateringsgaten
Open uw kozijn en controleer regelmatig de afwateringsgaten
het kozijn. Verwijder eventuele verstoppingen met een
kleine kwast.

Onderhoud, anders dan hierboven aangegeven, zoals
reparaties of demontage mag uitsluitend door geschoold
vakpersoneel uitgevoerd worden. Beschadigingen aan
beslagdelen mogen uitsluitend met originele onderdelen
gerepareerd worden. Voer zelf geen reparaties uit. Gebruik
de kozijnen, deuren, rolluiken, Raffstores of venster- en
schuifluiken niet, wanneer een reparatie vereist is. De
inspectie of het onderhoud van elektrische elementen mag
uitsluitend door professionals geschieden.
Glasbreuk
De omlopende verlijming van de kozijnvleugel met het
isolatieglas is bijzonder dicht en garandeert zo op lange
termijn een perfecte functionele betrouwbaarheid. In geval
van een glasbreuk moet de vervanging door een professional
volgens onze instructies op schrift of op video geschieden.
Bij enkele vleugelvormen is het economisch zinvoller, om de
beglazing inclusief kozijn te vervangen. Laat u zich hiervoor
door een Finstral-verkoopadviseur informeren.
Instructie met betrekking tot verpakkingsmateriaal
Al het verpakkingsmateriaal, waarin de producten en
onderdelen van Finstral verpakt zijn, zijn recyclebaar. AUB
gescheiden verzamelen en verwijderen!

Reiniging en onderhoud
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Problemen
oplossen
En wat als er toch iets niet functioneert? Of als u zich
afvraagt, of u werkelijk alles goed doet? Dan helpen wij u
vanzelfsprekend verder.

Problemen oplossen

Veel gestelde
vragen.
Waarom beslaan kozijnen aan de buitenkant?
Isolatieglas met een hoge warmte-isolatie zorgt ervoor, dat
er zo weinig mogelijk warmte-energie van binnen naar buiten
gaat (hoe lager de Ug-waarde, des te geringer het energieverlies. Het resultaat: De temperatuur van de buitenste ruit komt
ongeveer overeen met de buitenlucht. Opent men het kozijn,
dan komt er warme en vochtige kamerlucht tegen de buitenste ruit en condenseert. Is de vochtigheid van de buitenlucht
hoog, dan vormt zich ook bij gesloten kozijnen condens tegen
de buitenruit. Beslagen buitenruiten zijn dus geen gebrek,
maar een teken van een uitstekende warmte-isolatie van moderne isolatieglas. Zodra de buitentemperatuur stijgt, drogen
de ruiten weer.
Waarom ontstond er vroeger bij isolatieglas geen
buitencondensatie?
Omdat de warmte-isolatie bij dit oude isolatieglas of enkel glas
slechter was. Er ging duidelijk meer warmte uit de verwarmde
binnenruimte verloren, hetgeen ertoe leidde, dat de buitenruiten automatisch meeverwarmd werden - natuurlijk op kosten
van het totale energieverbruik. En omdat de slecht geïsoleerde
buitenruiten warmer waren, besloegen ze niet of zelden.
Hoezo beslaat het binnenoppervlakte van de buitenruit bij
combivleugels?
In koude nachten koelt het binnenoppervlakte van de buitenruit niet alleen door ventilatie van de tussenruimte af, maar
ook door de uitstraling naar buiten. Wanneer de vochtigheid
van de buitenlucht in herfst en voorjaar hoog is, vormt zich
dan condens aan het binnenoppervlakte van de buitenruit. Bij
combivleugels kan deze fysieke gesteldheid niet vermeden
worden en betekent het geen defect.
Zodra de buitentemperatuur stijgt, drogen de ruiten weer.
Hoe ontstaat condensatie aan de binnenruiten?
Condensatie aan binnenruiten is bij modern isolatieglas zeldzamer dan bij ouder isolatieglas. Door de verbeterde warmte-isolatie wijkt de oppervlaktetemperatuur slechts licht van de
ruimtetemperatuur af. Wanneer de ruimtelucht zeer vochtig is,
bijvoorbeeld bij het koken of in bad, dan kunnen de binnenruiten toch beslaan. Regelmatig ventileren verhindert, dat de
overmatige luchtvochtigheid aan muren condenseert en dat
condens aan het glazen oppervlakte zichtbaar wordt. Op de
glasrand is de oppervlaktetemperatuur, door de glasafstandshouders, geringer dan in het midden van het glas. Let er in
gebouwen met ventilatiesystemen op, dat de gecontroleerde
luchtvochtigheid op maximaal 50% staat ingesteld.

Waarom worden zuiger- of labelafdrukken zichtbaar op het
ruitoppervlakte?
Door dooiwater, regen of reinigingswater kunnen afzuig- of
labelafdrukken zichtbaar worden op glazen oppervlakten.
Zodra de ruit opgedroogd is, verdwijnen deze afdrukken. De
reden voor deze afdruksporen is het fysieke verschijnsel van
een verschillende bevochtigbaarheid van oppervlakten. En
zo ontstaat het: Bij de fabricage van isolatieglas worden de
afzonderlijke ruiten in een speciale wasmachine gereinigd.
Daarbij worden de glazen oppervlakten buitengewoon schoon
en chemisch-fysiek geactiveerd. Wanneer deze gereinigde
glazen oppervlakten met vreemde materialen (vacuümzuigers,
vet, lijm, etc.) in aanraking komen, nemen ze delen daarvan
op. Dat is onvermijdbaar en betekent geen defect, want bij
normale luchtvochtigheid zijn de ruiten absoluut schoon. Na
verloop van tijd zal deze verschillende bevochtigbaarheid door
regelmatige reiniging van de ruiten grotendeels verdwijnen.
Waarom kan isolatieglas kleurafwijkingen hebben?
Glazen hebben een intrinsieke kleur. Deze intrinsieke kleur kan
- afhankelijk van beeldhoek - anders herkenbaar zijn. Variaties
in kleurindruk zijn onvermijdelijk en hangen van meerdere
factoren af. Zo speelt bijvoorbeeld het ijzeroxidegehalte of het
coatingproces een rol.
Hoe ontstaat glasbreuk?
Glas als onderkoelde vloeistof behoort tot de breekbare
materialen, die anders dan bijvoorbeeld metaal geen vervormingen toelaten. Indien de elasticiteitsgrens door thermische
of mechanische invloeden overschreden wordt, leidt dit direct
tot glasbreuk. Glasbreuk ontstaat door externe invloeden en
is daarom in principe geen gebrek. Finstral-ruiten worden na
het uitsnijden aan de kanten gezoomd, om eventuele materiaalspanningen aan de snijkanten als oorzaak voor glasbreuk uit
te sluiten.
Hoe ontstaat een thermische glasbreuk?
Wanneer een glazen ruit aan grotere temperatuurverschillen
wordt blootgesteld, kan dit tot thermische glasbreuk leiden.
Mogelijke oorzaken voor temperatuurverschillen in een glazen
ruit zijn: Gedeeltelijke schaduw door gedeeltelijk afdekken
met zonwering, slagschaduw door bomen en dakoverstekken, geringe afstand van binnenhangende verduisteringen,
aanbrengen van folie en kleuren op glas, warmtebronnen met
geringe afstand tot het glas, donkere voorwerpen direct achter
de beglazing, zoals bijvoorbeeld binnendecoratie, meubels of
donkere gordijnen.
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Problemen zelf
verhelpen.
Geval

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Het kozijn sluit niet
Het kozijn sluit niet; het
lijkt alsof het boven
bij het scharnier is
ontwricht.

- Er
 is een foutbediening
opgetreden.

Breng de greep in kiepstand. Schuif de kozijnvleugel
onderaan met de hand naar het frame, totdat de vleugel
precies op het frame ligt. Indien nodig krachtig
aandrukken.
Druk de kleine hendel in de kozijnvleugelhoek onderaan tegen
de vleugel (z. afbeelding) en draai gelijktijdig aan de greep in
horizontale positie (open). Probeer het tweeof driemaal, mocht
het de eerste keer niet gelijk lukken.

Kozijn sluit niet
Het kozijn kan niet goed
gesloten worden.

a) E
 envleugelig kozijn: Zorg
ervoor, dat zich rondom geen
hindernis tussen kozijn en
vleugel bevindt.

a) E
 envleugelig kozijn: Verwijder de oorzaak voor de
belemmering, til de vleugel iets op en duw hem dicht.

b) T
 wee- of meervleugelig
kozijn:
De hendel voor het blokkeren
van de tweede vleugel is niet
naar beneden gedrukt.

b) T
 weevleugelig kozijn: Zorg evoor, dat de hendel voor het
openen/sluiten van de tweede vleugel zich in verticale positie
bevindt.
Controleer, of de tweede vleugel goed gesloten is, en druk
deze indien nodig licht met de hand dicht.

c) B
 eslagdelen zijn niet
schoongemaakt of ingevet.

c) Zie pagina 30 onder “Jaarlijks onderhoud / 1. Beslag“

Binnendringend
water aan kamerzijde
Op de vensterbank/op
de vloer ligt water.

- De
 afwateringsgaten zijn
vervuild.

- Reinig

de afwateringsgaten binnen en buiten met een kleine
kwast of stofzuiger.

Condenswater op het
kozijn
Er vormt zich
condenswater op het
kozijn of op de glazen
ruit.

-D
 e luchtvochtigheid is te
hoog.

-V
 entileer de ruimte zo vaak mogelijk (zie hoofdstuk “Ventileren”
vanaf pagina 14).

-D
 e ruimte is niet voldoende
geventileerd.

- Haal de planten weg van het kozijn.

- In de buurt van het kozijnstaan
staan te veel planten.

-C
 ontroleer externe oorzaken: nieuwe pleisterlaag, toestand van
de wanden,ligging van de kamers, etc.
- Controleer vaker de luchtvochtigheid.

Schimmelvorming
rondom het kozijn
Rondom het kozijn of in
de muurhoeken vormt
zich schimmel.

-D
 e nieuwe kozijnen dichten
beter dan de oude.

 entileer de ruimte zo vaak mogelijk en verhelp de oorzaken voor
-V
de vochtigheid (zie hoofdstuk “Ventileren” vanaf pagina 14).

- In de kamer heerst een
hoge luchtvochtigheid en
onvoldoende luchtverversing.

-D
 roog de schimmelzone met warme lucht en reinig met een lap,
die in gedesinfecteerd schoonmaakmiddel ondergedompeld is.

-H
 et huis is nieuw, er is nog
veel vocht.

-W
 anneer het bouwwerk nog vochtig is, ventileer dan meerdere
malen en verhoog de temperatuur met enkele graden. Laat
daarbij de binnendeuren open, zodat de lucht tussen de ruimtes
kan circuleren.

Problemen oplossen

Onze technische
dienst.
Bij Finstral krijgt u altijd alles uit één hand. Wij werken volgens de meest veeleisende kwaliteitsrichtlijnen en controleren ieder kozijn en iedere deur al zorgvuldig tijdens het
productieproces bij onze eigen kwaliteitscontrole.
Dat garandeert u altijd de hoogste kwaliteit en de zekerheid
dat u een perfect product krijgt.
Kozijn / Deur

Mocht u desondanks onze technische dienst nodig hebben,
neem dan contact met de dichtbijzijnde Finstral-Studio (zie
achterkant) op. Beschrijf uw verzoek zo nauwkeurig mogelijk
en vermeld uw bestelgegevens. Op ieder kozijn- en deurelement bevindt zich een sticker met identificatienummer. Met
dit nummer kunnen wij technische gegevens van het defecte
element snel vinden en inzien.

Voorbeeld van sticker met
identificatienummer

Schuifdeur

De technische service wordt door een gespecialiseerde
Finstralmedewerker uitgevoerd. Wij gebruiken uitsluitend
originele onderdelen en materialen.
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Altijd voor u klaar.
Bel op of kom langs.

Finstral Studio Unterinn
Hoofdvestiging met 600 m²
showroom bij Bozen

Finstral Studio Apeldoorn
350 m² showroom in
Apeldoorn

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italië

Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Nederland

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

T +31 055 5380060
apeldoorn@finstral.com
www.finstral.com/apeldoorn

Kijkje in Finstral Studio Unterinn
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