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Onderhoudsvoorschriften  
 
De kunststof kozijnen vergen nauwelijks onderhoud. Het onderhoud blijft beperkt tot het 
schoonmaken van de kozijnen en het controleren van het hang -en sluitwerk.  
 
Enkele speciale aandachtspunten: 
• Nooit gebruik maken van schuurmiddelen, agressieve stoffen of aromatische 

oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white-spirit e.d. bij het 
reinigen 

• Nooit de kozijnen droog reinigen om krassen of schrammen op het oppervlak te 
voorkomen 

• Nooit overgaan tot het verven van de kozijnen 
 
De kozijnen kunnen gewoon worden gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, 
eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis 
(niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). 
Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met “Deceuninck Clean-Up”, 
verkrijgbaar bij PLOEG kozijnen.  
 
Voor kozijnen zonder speciale afwerking (dus geen Decoroc gecoate of met 
houtnerfstructuur afgewerkte kozijnen) geldt dat u de kozijnen langdurig kunt beschermen 
tegen vuil en stof door deze te behandelen met “Deceuninck Protect”. 
Let op: Kozijnen met een houtnerfstructuur afwerking mogen niet gereinigd worden met 
een stoomreiniger. Het gebruik hiervan laat witte vlekken achter die moeilijk te 
verwijderen zijn. 
 
Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen 
Krassen of schrammen kunnen worden verwijderd. Het wordt sterk afgeraden dit zelf te 
doen. Als eenmaal een bepaalde behandeling is toegepast kan er soms onherstelbare 
schade toegebracht zijn. Gelieve bij de minste twijfel contact op te nemen met PLOEG 
kozijnen.  
 
Dichtingen 
Het materiaal dat gebruikt wordt voor de glas- en aanslagdichtingen is ofwel EPDM 
(ethyleen propyleen dimonomeer) ofwel TPE (thermoplastisch elastomeer). Om de 
soepelheid te behouden en de levensduur te verlengen is het aangeraden de dichtingen 
jaarlijks te behandelen met de onderhoudsstift voor dichtingen (die onderdeel uitmaakt 
van de Deceuninck onderhoudsset P 964) of met talkpoeder in te wrijven. Ze mogen niet in 
contact komen met geconcentreerde reinigingsmiddelen of producten op die basis.  
Let op: de cleaner uit de onderhoudsset P 964 is niet geschikt voor Decoroc gecoate of 
met houtnerfstructuur afgewerkte kozijnen. 
 
Hang- en sluitwerk 
PVC ramen worden steeds voorzien van een duurzaam hang- en sluitwerk. Voor het 
garanderen van een storingsvrije werking en een lange levensduur dienen alle bewegende 
delen echter minstens 1 maal per jaar te worden gecontroleerd en waar nodig gesmeerd.  
 
Deceuninck onderhoudsset  
De Deceuninck onderhoudsset P 964 bevat een flacon met hang -en sluitwerkolie.  
Het eventueel nastellen van ramen en deuren dient door een vakkundig persoon te 
gebeuren. Bij foutief afstellen kunnen hang- en sluitwerk onderdelen onherstelbaar 
worden beschadigd en dienen dan te worden vervangen. 
Let op: de cleaner uit de onderhoudsset P 964 is niet geschikt voor Decoroc gecoate of 
met houtnerfstructuur afgewerkte kozijnen. 
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