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Woord Vooraf
Wij feliciteren u met uw woning, waarin houten kozijnen van Vianen Kozijnen BV zijn
verwerkt.
Om dit kwaliteitsproduct in de bewoningsfase duurzaam en optimaal te laten functioneren
dienen deze onderhoudsvoorschriften in acht genomen te worden.
Alleen indien de richtlijnen in deze voorschriften worden gehanteerd, kan Vianen Kozijnen
BV instaan voor de kwaliteit van haar producten. Daarmee is een jarenlang gebruiksgenot
gegarandeerd en bent u verzekerd van een optimaal functioneren van uw kozijnen.

@Vianen Kozijnen – 1 januari 2017

P a g i n a 2 | 11

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen
2. Bedienen
2.1
2.2
2.3

en nastellen hang en sluitwerk
Deuren
Stompe ramen
Binnendraaiende opdek ramen met draaivalbeslag

3. Onderhoud hang- en sluitwerk
3.1
Algemene richtlijnen
3.2
Richtlijnen voor deuren en stompe ramen
3.3
Richtlijnen voor draaivalramen
4. Onderhoud ventilatieroosters
5. Onderhoud kaderdichtingen
6. Overschilderadviezen
7. Onderhoud glas- en beglazingskitnaden

@Vianen Kozijnen – 1 januari 2017

P a g i n a 3 | 11

1

‘

Algemeen
Tijdens de bouwfase hebben de kozijnen en deuren een hogere vochtbelasting dan normaal
in een bewoonde woning. Hout ademt mee met de vochtigheid in haar omgeving hetgeen
betekend dat bij het opleveren van uw woning de kozijnen en deuren een iets hoger
vochtgehalte zullen hebben. In de loop van de tijd keert dit echter vanzelf terug naar het
nieuwe evenwicht. Dit kan zeker een jaar in beslag nemen.
Deuren zijn in die periode gevoeliger voor kromtrekken. Het is dan ook aan te bevelen om
de deur standaard op de 3-puntsvergrendeling gesloten te houden.
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‘

Bedienen en nastellen hang- en sluitwerk
2.1

Deuren

De deuren worden uitgevoerd met 3,5x3,5 scharnieren
met een bleddikte van 3 mm van het fabr. BUVA. De
hang- en sluitnaden kunnen versteld worden door achter
het scharnierbled een vulplaatje toe te voegen dan wel
weg te halen. De plaatjes hebben een dikte van 1 mm.
Deze zijn verkrijgbaar bij fa. Venstertechniek te Zelhem.

Figuur 1: Hoofdsluitkom met losse
sluitplaat

Het sluitwerk is uitgevoerd met een meerpuntssluiting
van het fabr. BUVA.
Bij de dubbele deur is de balk/contraespagnolet fabr.
BUVA toegepast voor de sluiting van de vaste deur.

Verstelbaarheid sluitwerk deuren

Figuur 2: Bijzetkom

De aandruk van de deur is verstelbaar door de
sluitkommen te verstellen (zie figuur 1) . De dagschoot
valt in de hoofdsluitkom. Om deze te verstellen dient
eerst de sluitplaat verwijderd te worden.
Bij de bijzetkommen is de verstelschroef direct bereikbaar
(zie figuur 2). Door de beide schroeven los te draaien is
de aanslag in 2 richtingen verstelbaar.
De balkespagnolet is verstelbaar via het (om)draaien van
de beide sluitplaten in de boven- en onderdorpel (zie
figuur 3).

2.2

Stompe ramen

Figuur 3: Sluitplaten balkespagnolet

Deze ramen zijn voorzien van dezelfde scharnieren die bij
de deuren toegepast worden. Het sluitwerk is uitgevoerd
met een kantespagnolet. De aandruk is verstelbaar door
de sluitkom te verstellen. De sluitkommen zijn dezelfde
als de bijzetkommen bij van de meerpuntssluiting.
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2.3 Binnendraaiende opdek ramen met
draaivalbeslag
Vianen Kozijnen heeft haar ramen uitgevoerd met
verdekt liggend beslag van het fabr. Siegena, type
Titan AF-H. Het onderlager betreft uitvoering
Axxent-24.

Bediening van draaivalramen
Als de kruk in de stand naar onderen staat, is het
raam gesloten. Bij een kwartslag draaien komt het
raam in de draaistand en is het als draairaam te
gebruiken. Voor de overgang naar kiepstand moet
het raam in gesloten toestand staan. De kruk kan
dan doorgedraaid worden naar boven en het raam
staat in de kiepstand.

Hoe te handelen bij foute bediening:
Als de kruk van de draaistand naar de kiepstand
verplaatst wordt als het raam niet goed is gesloten
kan het gebeuren dat de vergrendeling in het
bovenscharnier niet ingrijpt. Hierdoor komt het
raam los uit zijn bovenscharnier en kan naar
beneden vallen. Dit is eenvoudig op te lossen door
het raam terug te plaatsen met de kruk in
kiepstand. Druk met één hand het raam in de
sponning en bedien met de andere hand de kruk.

Afstellen van het draaivalbeslag
Een raam met draaivalbeslag is op diverse
onderdelen af te stellen. In het figuur hiernaast
zijn alle verstelpunten aangegeven.
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A - Bovenschaar
Deze is 3-D verstelbaar. Het
verstellen is goed uitvoerbaar met
de speciale verstelsleutel. Hiermee
kunnen alle stelpunten van het
raam uitgevoerd worden.

B – Nokken
De aandruk van het raam is te
verstellen door de nokken te
verdraaien. Door het ingebouwde
excentriek zal de positie
veranderen. De nok kan
uitgetrokken worden waardoor
deze een groter bereik heeft.

D – Hoeklager
Het hoeklager aan de onderzijde is
ook 3-D verstelbaar. Alle
verstelhandelingen kunnen met
dezelfde special verstelsleutel
uitgevoerd worden.

F - Vleugelheffer
De vleugelheffer zorgt ervoor dat
het raam bij het sluiten niet op de
onderdorpel aanloopt.
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3

Onderhoud en inspectie hang- en sluitwerk
3.1
•
•
•
•

Algemene richtlijnen
Bij het schilderen van het kozijnen, ramen en deuren dienen de scharnieren, sloten en
beslagdelen niet meegeschilderd te worden.
Controleer regelmatig het hang- en sluitwerk op functioneren. Loszittende schroeven
vastzetten, met name die waarmee de raamkrukken zijn vastgezet. Om de schroeven te
bereiken dient het voorplaatje een kwartslag gedraaid te worden.
Alle bewegende delen van het hang- en sluitwerk van een drupje olie voorzien. Hiervoor
kan ook een spuitbus WD40 gebruikt worden. Overtollige olie met een doek
verwijderen. Gebruik uitsluitend zuur- en harsvrije olie.
Sluitplaten, nokken en sluithaken van meerpuntsluitingen invetten met klein dipje vet
op de plekken waar staal op staal aanslaat.

Onderhoudsfrequentie
•
•
•

Woningen meer dan 10 km uit de kust
Woningen minder dan 10 km uit de kust en
in een industrieel gebied
Woning direct aan de kust

éénmaal per 2 jaar
éémaal per jaar
tweemaal per jaar

Aluminium (veiligheids) deurbeslag

Regelmatig reinigen met zeem en vloerbaar, niet agressief schoonmaakmiddel en water.
Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsje dit veroorzaakt krassen.

RVS hang- en sluitwerk

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk van RVS geen onderhoud
nodig heeft.
Door industriële vervuiling, nabijheid van tram- of treinverkeer, ijzerdeeltjes in de lucht of
in grond en vervuiling door gebruik kan (roest)aanslag op het materiaal ontstaan die het
fraaie uiterlijk ontsieren. Afhankelijk van de bovengenoemde factoren dient de
onderhoudsfrequentie aangehouden te worden van eens per 2 jaar tot 2 keer per jaar.
Schoonmaken met vloeibaar, niet aggressief, schoonmaakmiddel en water. Indien er
vliegroest aanwezig is kan schoongemaakt worden met BUVA RVS CLEAN (te bestellen bij
BUVA)

3.2

Richtlijnen voor deuren en stompe ramen

Geen specifieke aanvullende richtlijnen.
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3.3 Richtlijnen voor draaivalramen
In de onderstaande figuren staan alle delen aangegeven waar een druppel olie vereist is.
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4 Onderhoud ventilatieroosters

‘

Uw kozijnen zijn voorzien van ventilatieroosters van het fabr. BUVA of DUCO. Standaard
worden deze voorzien van een ZR (zelf regelende) regeling. De ZR voorziening zorgt ervoor
dat bij harde wind de toevoer van lucht afgeregeld wordt. In deze situaties is het dan ook
niet noodzakelijk om bij stormachtig weer de roosters dicht te zetten. Roosters dienen ten
alle tijden open te staan om uw woning van frisse lucht te voorzien.
Het onderhoud van ventilatierooster bestaat uit het jaarlijks verwijderen van de binnenkap
en deze stofvrij maken met de stofzuiger. De aluminium kap kan met een lauw sopje
schoongemaakt worden. Bij het binnenschilderwerk de kap niet meeschilderen. Verf kan de
kap of de afdichtingsrubbers beschadigen. De ZR-klep zelf behoeft geen onderhoud.

‘

5 Onderhoud kaderdichtingen
De kaderdichtingen van draairamen en deuren wordt meestal uitgevoerd in TPE (bepaald
soort kunststof) en in enkele gevallen van een op siliconen gebaseerd profiel. Het
onderhoud bestaat uit het schoonmaken met een lauw sopje. Eénmaal per jaar dienen de
kaders ingesmeerd te worden met talkpoeder.

6 Overschilderadviezen

‘

Het verfsysteem op de kozijnen, ramen en deuren is een Sikkens-systeem.
Als de kozijnen, ramen en deuren fabrieksmatig zijn afgelakt dan kunt u voor het
onderhoud van uw kozijnen, ramen en deuren gebruik maken van het onderhouds- en
overschilderadvies van de fa. Sikkens zoals in bijlage 1 is aangegeven.
Zijn de kozijnen, ramen en deuren op de bouw door de aannemer afgelakt dan kan de
aannemer u aangeven van welk type en fabrikaat het aflaksysteem is. Het type en fabricaat
van de aflak is bepalend voor het vereiste onderhoud.

‘

7 Onderhoud glas en beglazingskitnaden
Vianen Kozijnen voert de beglazing altijd uit als een beluchte beglazing met topafdichting
van kit. Het isolatieglas op zich behoeft geen onderhoud. Wel is het van het grootste belang
dat de kitafdichting van de beglazing intact blijft. Indien deze (capillair) openstaat kan er
vocht in komen en kunnen de omkanten van het isolatieglas langdurig nat blijven. Dit dient
ten alle tijden te worde voorkomen. Geadviseerd wordt om minimaal eens per 2 jaar de
kitnaden te inspecteren. Indien deze los laten dient dit direct hersteld te worden. Dit geldt
zowel voor de beglazingskitnaden aan de buitenzijde als die aan de binnenzijde.
Bij toepassing van een neuslat aan de buitenzijde jaarlijks de onderzijde schoonmaken door
spinnenwebben te verwijderen.
De ruiten zijn voorzien van een HR-coating waardoor er enig risico is op thermische breuk.
Thermische breuk ontstaat door grote temperatuurverschillen binnen 1 ruit. Dit kan
ontstaan door voorwerpen die aan de buitenzijde schaduw kunnen geven en mogelijk door
raambekleding die aan de binnenzijde te dicht tegen de ruit zit. Hierdoor kan de
temperatuur bij zonbeschijning te hoog oplopen waardoor de ruit springt.
Thermische breuk is geen gebrek van het glas.
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Bijlage 1 Onderhouds- en overschilderadvies Sikkens
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