
Reinigingsvoorschriften:
A. Na plaatsing

• De constructie volledig reinigen volgens onderstaande richtlijnen.
• Alle kalk- en cementresten meteen verwijderen zodat geen inbranding kan ontstaan.
• De laklaag conserveren met Maxi-Gloss zodat geen nieuwe vuilafzetting kan plaats vinden, daar deze de 
poriën van de lak met een wasachtige en voor de lak veilige substantie verzegeld.

B. Periodiek onderhoud
• Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de reiniging tussendoor. Hierin worden veelal glaspartijen gekuist 
en bv. raamprofielen met de zeem die nog zeepresten bevat nageveegd. Belangrijk is evenwel dat bij deze type 
van reiniging ook met zuiver koud water wordt nagespoeld om residuen van reinigingsmiddelen te verwijderen. 
Residuen van reinigingsmiddelen en terugkomende vervuiling (stof, regen, …) kunnen onder invloed van UV/IR 
straling van de zon tot onherstelbare beschadiging van de gelakte oppervlakken leiden met verlies van de 
esthetische waarde.

C. Jaarlijks onderhoud
• Het jaarlijks onderhoud is een grondigere reiniging dan tijdens het periodiek onderhoud. Het doel is om alle 
vervuiling te verwijderen die gedurende het jaar zich heeft afgezet. 
• Na het jaarlijks onderhoud is een conservering van de laklaag aanbevolen door middel van Maxi-Gloss. 
Tegelijkertijd wordt de laklaag beschermd tegen nieuwe vuilafzetting.
• Afhankelijk van de omgeving dient de frequentie van het jaarlijks onderhoud opgedreven te worden 
(landelijk, nabij industriezones, kust, stadsgebied, …)

Algemeen 
DO’s

• Reinigen met zuiver koud water, eventueel met toevoeging van neutrale Reinigingsmiddel (PH7) met behulp 
van een zachte spons, een microvezeldoek of een zachte borstel 
• Verwijderen van vettige, olieachtige of roetachtige substanties kan enkel met aromaatvrije wasbenzine of 
met Isopropylalkohol (IPA) gebeuren. Restanten van kleefstoffen, siliconenkit of kleefband kunnen ook op deze 
wijze verwijderd worden. Eventueel kunnen hardnekkige resten mechanisch verwijderd worden door middel 
van een zachte witte potloodgom. Aliplast beveelt als basisproducten Periodi-clean en Maxi-Gloss aan.
• Reinigingsmiddelen mogen max. 25°C bedragen alsook het te reinigen oppervlak.
• Bij reiniging met neutrale reinigingsmiddelen is een naspoelen met zuiver koud water noodzakelijk zodat er 
geen residuen van het reinigingsmiddel aan het oppervlak achterblijven.
• Afhankelijk van de omgevingsfactoren dienen gelakte oppervlakken minstens 1 maal per jaar 
grondig gereinigd te worden. Aanbevolen is evenwel een grondige reiniging 2 maal jaarlijks door te 
voeren (bv in het voorjaar en in het najaar)

DON’T DO’s
• Geen oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde 
koolwaterstoffen en dergelijke bevatten. 
• Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv allesreinigers, ontvetters) 
• Geen schurende of abrasieve producten. 
• Geen reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling. 
• Een reiniging mag niet in de volle zon gebeuren. Aanbevolen is tijdens een bewolkte of regenachtige dag. 
• Stoomreinigers alsook hoge druk reinigers met vuilfrees zijn niet toegelaten. 



Specifieke voorschriften voor structuurlakken

1. Het oppervlak met stromend koud water spoelen om alle niet vastzittend vuil, zand en stof te verwijderen 
2. Het oppervlak met een lichte zeeplossing d.m.v. een spons, microvezeldoek of een zachte borstel grondig 
inzepen en even laten inwerken. Inwerking van reinigingsmiddelen mag niet langer dan 1 uur bedragen. 
3. Grondig naspoelen met zuiver koud water. Het gebruik van een hoge druk reiniger kan van op een minimale 
afstand van 1 meter van het oppervlak. Geen vuilfrees of stoomreiniger gebruiken. 
4. Na spoeling het oppervlak met een zuivere (vrij van reinigingsmiddelen) niet pluizende doek of zeem drogen. 
5. Het oppervlak conserveren met Maxi-Gloss, daar deze de poriën van de structuurlak met een wasachtige en 
voor de lak veilige substantie verzegeld. 
6. Bij sterke vervuiling de procedure herhalen na 24 uur. 

Product Eigenschappen Gebruik Frequentie
ALU-BRIGHT*
ACMX09762

Preventieve bescherming 
van lakwerk. Ook 
geschikt voor de reiniging 
van ruiten.

2 eetlepels oplossen in 
een emmer lauw water.
De ramen afwassen met 
een zachte spons.
Opdrogen met een zeem.

2 à 4 x per jaar 
naargelang
de vervuilingsgraad van 
de omgeving: 

MAXIGLOSS*
ACMX09761

Geeft nieuwe en diepere 
glans aan het lakwerk.
Reinigende werking en
langdurige bescherming
tegen vervuiling. Met UV
stabilisatoren.

Aan te brengen net na 
een
schoonmaakbeurt met 
ALU
BRIGHT.
Gebruiken zonder water.
Onverdund op een doek
aanbrengen.
Laten inwerken en
met een droge doek 
oppoetsen.

1 x per jaar

MAXICLEANER*
ACMX09764

Plaatselijk aan te brengen 
op het
lakwerk bij 
beschadigingen,
verweringen of op door
omstandigheden zeer vuil 
geworden
plaatsen. (bijv. lijmresten,
bepleistering, 
cementresten, ...).
Chemisch neutraal.

Het grof loszittende vuil
verwijderen.
De witte vloeibare pasta 
puur instrijken. Enkele 
minuten laten inwerken 
(niet laten drogen).
Met een spons de 
vervuiling loswrijven en 
met water afspoelen.
Vervolgens een
volledige kuisbeurt met
ALU-BRIGHT en 
MAXIGLOSS.

Indien nodig

*Deze producten zijn niet agressief noch toxisch
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