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Inleiding
01-04-2011

I nleid ing
De kozijnen in uw woning zijn met de grootst mogelijke zorg geproduceerd en afgewerkt. De
kozijnen zijn geproduceerd conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-metproductcertificaat voor Houten Gevelelementen (BRL 0801).
De levering van de kozijnen heeft plaats gevonden volgens het zogenaamde Concept III. Dat
betekent dat Van de Vin ramen en kozijnen BV geheel verantwoordelijk is geweest voor het
plaatsen, beglazen en aflakken van de kozijnen. Het logo voor Concept III, dat in deze bundel
Onderhoudsvoorschriften kozijnen terug zal komen, staat hieronder afgebeeld.

Om de kwaliteit en functionaliteit van de kozijnen te waarborgen dient een bepaalde vorm van
onderhoud gepleegd te worden. In deze bundel Onderhoudsvoorschriften kozijnen wordt
omschreven hoe en wanneer u het onderhoud zou moeten uitvoeren.
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Sc hild er w er k k o z ijnen
De door Van de Vin geleverde kozijnen zijn afgelakt met producten van Sigma Coatings. Wij
adviseren om de kozijnen bij het plegen van onderhoud af te werken met de daarvoor bestemde
producten van Sigma Coatings.

Onderhoudsadvies
Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden.
Indicatief kan het onderstaand schema aangehouden worden. Het onderstaande onderhoudsadvies
is gebaseerd op toepassing van lichte kleuren. Donkere kleuren hebben over het algemeen een
kortere onderhoudscyclus dan lichtere kleuren. Daarnaast zijn expositie-omstandigheden bepalend
voor de onderhoudscyclus. In onderstaande tabel is uitgegaan van normale expositieomstandigheden.
Lichte kleuren dekkend ²
4

Jaar

2.1

Donkere kleuren dekkend ²

Transparant ³

4

Onderhoud
klasse I = gunstig
klasse II = normaal ¹

Onderhoud
klasse II = normaal ¹
klasse III = ongunstig

Transparant systeem

Dekkend voorlaksysteem

Dekkend voorlaksysteem

Transparant
voorlaksysteem

A
C

A
C

**

**

*

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
*
**
C
1)
2)
3)
4)

A
*
**
*
**
*
**
*
**
*

Aanvang
Beschadigingen + liggende delen bijwerken
Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen
Controle/inspectie
Klasse II = afhankelijk van de gevelbelasting in te delen bij “lichte” of “donkere” kleuren
Dekkende verfsystemen kunnen worden toegepast op naald- en loofhoutsoorten (klasse B en klasse A)
Transparante filmvormende systemen mogen niet op alle houtsoorten worden toegepast (zie KVT katern 31)
In welke onderhoudsklasse valt de kleur van mijn kozijn?
Op de website van de NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten) www.nbvt.nl staat een
kleurenschema. Bij de brochures kan de “Kleuruittrekwijzer” gedownload worden. In dit schema staat
aangegeven in welke onderhoudsklasse de kleur van het kozijn valt.

Overige aandachtspunten
Bij het plegen van onderhoud aan de verflaag dienen de volgende overige aandachtspunten in acht
te worden genomen:
•
Voorkom het doorschuren van het grondverfsysteem ter plaatse van eventuele scherpe kanten
en “afgeronde” hoeken.
•
Noodzakelijke waterafvoeropeningen en ventilatie- of ontluchtingsgaten open houden.
•
Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers, aluminium profielen en scharnieren niet
beschilderen.
•
Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk moet ook het binnenschilderwerk bij het
onderhoud betrokken worden.
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Schoonmaakadvies
Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden ook het houtwerk meenemen.
Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar “normale” in het huis gebruikelijke
reinigingsmiddelen. Bij het constateren van beschadigingen en/of gebreken dienen direct (eventueel
tijdelijke) passende maatregelen genomen te worden.
De ventilatieruimte tussen neuslatten en dorpelafdekkers dienen periodiek te worden
schoongemaakt.

2.3

Reparaties
Kleine beschadigingen in geveltimmerwerk kunnen worden gerepareerd met een daartoe geschikt
vulmiddel. Een vulmiddel moet de volgende eigenschappen bezitten:
•
geen agressieve stoffen bevatten;
•
goed verwerkbaar zijn met eenvoudige gereedschappen;
•
goed hechten aan het omringende hout, zowel aan de langse als aan de kopse kant;
•
goed egaal af te smeren zijn, zonder dat het materiaal trekt;
•
bij verharding niet krimpen;
•
een snelle door en door droging hebben;
•
na uitharding goed schuurbaar zijn;
•
goed af te werken zijn.
Voor reparaties van geveltimmerwerk komen vooralsnog middelen op basis van Epoxy (voor binnen
en buiten). Indien de verwerkingsvoorschriften van de leverancier aanvullende informatie bevat,
dan moeten deze verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd.
Gerepareerde oppervlakken moeten tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling worden
hersteld. Wij adviseren om dit voor de buitenzijde van het kozijn als volgt uit te voeren:
•
verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren;
•
de beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Primer of Sigma Torno Primer tot in de
oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.
Wij adviseren om dit voor de binnenzijde van het kozijn als volgt uit te voeren:
•
verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren;
•
de beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nova Primer tot in de oorspronkelijke
laagdikte en kleurstelling.
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Hang- en sluitwerk
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H a ng - en sl uit w er k
Het hang- en sluitwerk dient periodiek op bevestiging en functioneren te worden gecontroleerd en
onderhouden overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de hang- en sluitwerk
fabrikant/leverancier.
Nastellen beslag
De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder
soepel sluiten of klemmen de sluitingen of sluitkommen dan opnieuw afstellen volgens de
voorschriften van de fabrikant.
Indien u draaikiep ramen in uw woning heeft dan zijn deze van het fabrikaat Roto. In de bijlage
Bijlage D: Afstellen en bedienen opdekramen en opdekdeuren op pagina 16 staat omschreven hoe
het draaikiep beslag gesteld kan worden.
Smeren
Geef alle scharnieren, draaipunten, raam- en deursluitingen, sloten en dergelijke elk jaar een
druppeltje zuurvrije olie voor gesmeerd draaien en sluiten. Draait de sleutel zwaar, dan is een
beetje grafiet meestal voldoende (geen olie in de cilinder ofwel het sleutelgat). Bij meerpuntsraamen deursluitingen de “haken” inspuiten met een Teflonspray (beslist geen siliconenspray gebruiken).
Indien u draaikiep ramen in uw woning heeft dan zijn deze van het fabrikaat Roto. In de bijlage
Bijlage D: Afstellen en bedienen opdekramen en opdekdeuren op pagina 16 staat omschreven hoe
het draaikiep beslag gesmeerd kan worden.
Elektronische sluitingen
De onderhoudsinstructies (en veiligheidsinstructies) van de fabrikant van elektronische sluitingen of
andere veiligheidsvoorzieningen (deurdrangers enz.) dienen te worden opgevolgd.
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Dichtingsmiddelen
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4.1

Levensduur

01-04-2011

Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden.
Indicatie van de levensduur van, aan het buitenklimaat blootgestelde, dichtingsmiddelen mits
onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant zijn:
•
rubbers
: circa 25 jaar;
•
schuimbanden : circa 10 tot 20 jaar;
•
kitten
: circa 10 tot 15 jaar.

4.2

Onderhoud kit
De kitvoegen dienen periodiek gecontroleerd te worden om de kwaliteit van de kozijnen te kunnen
blijven garanderen. Over het algemeen kan dit het beste worden uitgevoerd binnen 1 jaar na het
aanbrengen van de kitvoegen (na levering kozijnen) en daarna iedere 2-3 jaar. Let bij de controle
van de kitvoegen op:
•
Beschadigingen aan de kitvoeg;
•
Aantasting door bijvoorbeeld schimmels of verwering;
•
Onthechting van de ondergrond of scheurvorming in de kitvoeg (krakelee).
Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal een reparatie moeten worden
uitgevoerd. Veelal zal de inspectie van de kitvoegen gelijktijdig met inspectie van het schilderwerk
kunnen worden uitgevoerd. Het is aan te bevelen om bij eventuele reparaties aan kitvoegen dit met
een gelijksoortig materiaal uit te voeren of in ieder geval met een materiaal, dat met de eerder
gebruikte kit goed verdraagzaam is.
Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen. Een gootje waarin het water blijft staan is funest. Bij
open naden tussen glas en kit en eventuele naadjes tussen kozijnonderdelen (dorpels en stijlen of
glaslat en kozijn) de kitvoegen verwijderen en opnieuw aanbrengen/dichtzetten met een polysulfidekit of polyurethaankit of gelijkwaardig met KOMO certificaat volgens BRL 2803 klasse V3, V4 of V5.

4.2

EGS-flexverbinding
Indien de kozijnen voorzien zijn van een zogenaamde EGSFlexverbinding, dan dient er extra aandacht besteed te
worden aan de kozijnverbinding. Deze verbinding is te
herkennen aan de kitnaad die aan de buitenzijde van het
kozijn is aangebracht (zie afbeelding).
Deze kitvoeg is door Van de Vin in de fabriek zorgvuldig
aangebracht en zorgt ervoor dat de kozijnverbinding droog
is en droog blijft. Deze flexibele verbinding vangt krimpen
en zwellen van het hout op. Hiervoor is speciale kit gebruikt,
te weten de Sikaflex® 84 UV kit. Deze kit is na uitharding
overschilderbaar.
Het is van belang dat na inspectie geconstateerde
onvolkomenheden in de kitvoeg, zoals hierboven in
paragraaf 4.2 is aangegeven, worden bijgewerkt met
Sikaflex® 84 UV kit.
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Buit end eur en
Voor behoud van uiterlijk en functionaliteit is het noodzakelijk om onderhoud aan de buitendeuren
te plegen. Bij dat onderhoud gaat het in de eerste plaats om het onderhouden van de afwerking van
de oppervlakken van de deur, daarnaast spelen de beglazing en het hang- en sluitwerk een
belangrijke rol.

5.1

Schilderwerk
Van groot belang voor de frequentie van het onderhoud van het oppervlak zijn:
aard van de afwerking (dekkend / transparant, glanzend / mat);
de kleur (met name de helderheid);
de expositie (blootstelling aan weer en wind);
op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn onderhoudsschema's opgesteld aan de hand
waarvan de onderhoudsfrequentie kan worden bepaald, rekening houdend met bovengenoemde
factoren.
Voor het onderhoud van de oppervlakafwerking van de houten buitendeuren kan ter indicatie de
onderhoudsschema’s van het GND (www.gnd.nl) aangehouden worden. Echter het verftechnisch
onderhouds-advies van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking blijft bepalend.
Bij eventuele klachten over deuren, kan in het kader van de GND-garantie, worden verlangd dat
wordt aangetoond dat onderhoud is gepleegd volgens de adviezen en richtlijnen van GND.

5.2

Brievenbus
De randen van aangebrachte brievenbussen dienen nauwkeurig te worden gecontroleerd op
leksporen en dergelijke. Bij lekkage dient deze te worden gedemonteerd en zekerheidshalve voor
het aanbrengen, voorzien van een randje van de eerder genoemde kit.

5.3

Overige materialen
Voor het onderhoud van de overige deurmaterialen wordt verwezen naar de instructies van de
fabrikant.
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Ventilatieroosters
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Vent ila t ier o o st er s
De meeste roosters zijn onderhoudsarm en bevatten geen slijtende onderdelen. Indien het rooster
is voorzien van een binnenkap dan is deze in de meeste gevallen van binnenuit handmatig los te
klikken. Hierdoor kan het rooster bijvoorbeeld met een stofzuiger gereinigd worden.
Voor het behoud van een optimale werking wordt geadviseerd om het rooster drie keer per jaar aan
de binnenkant te reinigen. Indien het rooster direct op glas geplaatst is en aan de buitenzijde
zichtbaar is, wordt geadviseerd deze ook drie keer per jaar aan de buitenkant te reinigen. Aan de
kust vier tot zes keer per jaar. Gebruik hiervoor geen agressieve, bijtende en of schurende stoffen,
deze kunnen de laklaag beschadigen.
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Vervanging
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Ver v a ng ing
Vervanging van droge dichtingsrubbers of profielen (met KOMO certificaat volgens BRL 0809 en
volgens NEN 5656), hang- of sluitwerk, glas of brievenbus dient volgens de voorschriften van de
betreffende leverancier, met inachtneming van de hiervoor genoemde adviezen en meestal door
een vakman plaats te vinden.
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Overige aandachtspunten
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O v er ig e a a nd a c ht sp unt en
Hefschuifpuien
Bij de hefschuifpuien dient extra aandacht besteed te worden aan de looprail op de onderdorpel.
Deze rail dient altijd vrij te zijn van obstakels zodat de pui goed open en dicht kan zonder extra
slijtage of schade te veroorzaken.
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A fst ellen en b e d ienen o p d ekr a m en en o p d ekd eur en

Het nastellen, bedienen en onderhouden van opdekramen en opdekdeuren hebben wij in de onderstaande
handelingen ingedeeld.

1.

Stellen sluitnokken
De sluitnokken die zich rondom de zijkant van het raam bevinden zijn m.b.v. een sleutel te
verstellen. Door deze verstelling kan het raam in het aandrukvlak van het kozijn worden versteld.
Ons standaard draaival beslag kan de onderstaande 3 sluitnokken hebben.

Bijlage A:
Afstellen en bedienen
opdekramen en opdekdeuren
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Stellen zichtbare scharnieren
Als er langs de opdek voldoende ruimte aanwezig is wordt het zichtbare scharnier toegepast. Dit
scharnier is m.b.v. een inbussleutel te verstellen. Door de stift uit het bovenscharnier te
verwijderen kan het raam of de deur uitgenomen worden.
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Stellen onzichtbaar scharnier
Bij onvoldoende ruimte langs de opdek wordt de onzichtbare schaar toegepast. Het inhangen en
uittillen wordt op de volgende pagina in paragraaf 4 uitgelegd.
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Uittillen en inhangen onzichtbare schaar
Het uittillen en inhangen van een opdekraam en opdekdeur wordt hieronder beschreven.
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Bediening en veiligheidsinstructies
Bediening
De opdekramen en deuren worden bediend d.m.v. de kruk. Deze raamkrukken zijn wel of niet
afsluitbaar. Een afsluitbare raamkruk (i.v.m. inbraakwerendheidsklasse 2) is op de kruk voorzien
van een slotje (zie foto). Een niet-afsluitbare raamkruk is uitgevoerd zonder slotje.
Het beslag wordt ook standaard voorzien van een antifoutbediening die voorkomt dat het raam
tijdens bediening tegelijkertijd gaat kiepen en draaien.

Antifoutbediening

Raamkruk

Hieronder staan de verschillend bedieningsmogelijkheden van de opdekramen en -deuren. Door de
stand van de kruk te veranderen zal het raam draaien of kiepen. Echter let wel op dat de kruk pas
gedraaid moet worden als de vleugel aansluit tegen het vast kader van het kozijn (het raam moet
dus dicht zijn).
Kruk slechts draaien wanneer de
vleugel aansluit tegen het vast kader
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Bij dubbele ramen en deuren is het vaste gedeelte voorzien van een kantespagnolet. Openen
geschiedt door de rode hendel naar je toe te trekken, zodat het raam of de deur wordt ontgrendeld.

Veiligheidinstructies
Om het langdurig goed functioneren van het raam en uw veiligheid te waarborgen, wordt
aangeraden om aan de volgende instructies te houden.

Geen bijkomend gewicht
aan het raam hangen, met
uitzondering van eventueel
rolgordijn.

Indien kleine kinderen of
geestelijk gehandicapten toegang
tot het raam hebben, raden wij
kiepdraai aan met afsluitbare
(kiepdraai) raamkruk.

Raam nooit tegen de
dagkant laten staan.

Vermijdt bij sterke wind
draaifunctie als
verluchtingsstand, kies
voor kiepfunctie.

Niets tussen vleugel en
vast kader steken.

Opgelet!! Een dichtslaand raam
kan u verwonden. Vermijdt het
risico dat uw handen geklemd
raken tussen de vleugel en het
vast kader.
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Onderhoud
Alle bewegende onderdelen van het beslag moeten volgens deze handleiding gesmeerd worden.

Door regelmatig vetten en oliën* (minsten één
maal per jaar) van alle relevante onderdelen in
vleugel en vast kadergedeelte te voorzien, zal
een lichtlopend beslag behouden blijven en
wordt voortijdige slijtage voorkomen.

Stalen veiligheidssluitplaten vereisen
doorlopend ingevet te worden om uitslijten
te voorkomen. Daarnaast moeten de
schroeven gecontroleerd worden. Eventuele
losse of afgebroken schroeven dienen ter
stond aangedraaid of vervangen te worden.

* Gebruik hiervoor zuur- en harsvrije vetten of oliën
van de vakhandel die voldoen aan DIN 51 502-K 3 N- 10

