Så här sköter du din VIKA balkonginglasning
Grattis till din nya inglasning! Nu kan du vistas på din balkong från tidig vår till sen höst.
Inglasningen skyddar mot kalla vindar, sommarregn, höstlöv och snöstormar.
Här får du några råd om hur du sköter din nya inglasning.

Öppna och Stäng
Var noga med att skjuta fönstren varsamt, bruka inte våld.
(Se detaljerat informationsblad Öppna och Stäng)

Gör rent
Aluminiumprofilerna tvättas med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd en ren mjuk
trasa. Använd aldrig slipande material som stålull, och Scoth Brite ej heller rengöringsmedel med
slipande innehåll. Torka ur de nedre glidskenorna med jämna mellanrum så kärvar inte fönstren när
du öppnar och stänger. Smörj skenor och gummilister vid behov med silikonspray.
Använd aldrig mineralbaserade smörjmedel, vanlig olja eller 556, dessa förstör listerna.
Tvätta glasrutorna precis på samma sätt som dina vanliga fönster med skrapa eller trasa och
fönsterputs.
OBS! Regnvatten som kommer i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.
Om sådant vatten rinner eller stänker på glasen eller aluminiumprofilerna ger de fläckar som kan
vara omöjliga att få bort. Därför bör det förorenade vattnet snarast avlägsnas så att inte permanenta
skador uppstår.
Glas eller aluminiumprofiler som skadas på detta sätt är inte reklamationsbara.

Inglasning = väderskydd
En inglasning med viksystem skall betraktas som ett vindskydd av glas. Det gör det till ett rum
utomhus som du kan njuta av från tidig vår till sent in på hösten. Systemet skärmar också av ljud från
omgivningen. En inglasning av typ viksystem kan inte jämställas med ett isolerat och helt tätt rum.
Under vissa omständigheter kan regn och snö komma in på balkongen. Därför bör du inte inreda
balkongen med permanent golv, mattor eller möbler som kan ta skada om vatten skulle tränga in på
balkongen.

Vi önskar dig många sköna stunder i ditt nya uterum.
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