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1 Doelgroep.van.deze.documentatie

• Deze documentatie is uitsluitend aan vakbedrijven en 
eindgebruikers gericht.  

2 Belangrijke aanwijzingen

• Uw ramen/balkondeuren zijn voorzien van een 
hoogwaardig SIEGENIA-beslag. Opdat hun lichtlopendheid 
en probleemloos functioneren zo lang mogelijk behouden 
blijven, adviseren wij u de hieronder beschreven 

onderhoudswerkzaamheden regelmatig 
(minstens eenmaal per jaar, in school- en hotelgebouwen 
om de zes maanden) uit te voeren.

3 Onderhoud.en.reparatie.(alleen.door.raambouw-vakhandel)

• Alle bewegende beslagonderdelen en alle sluitplaten 
invetten of van olie voorzien.  
Gebruik hiervoor uitsluitend zuur- en harsvrije olie of vet.

• Gebruik voor de bewegende delen in de raamvleugel een 
spuitvet, dat u in elke opening van het beslag spuit.  
Vervolgens zet u het beslag meerdere malen in de 
verschillende schakelstanden, totdat het vet zich heeft 
verdeeld.

• Veeg overtollig olie/vet op het raamkozijn er vanaf.
• Vet de sluitplaten in het raamkozijn met een dikker vet 

(consistentieklasse 2 volgens DIN 51818) in op de plaatsen 
waar de sluitnok ingrijpt in de sluitplaat.  
Hiervoor is ons onderhoudsvet uitermate geschikt, dat 
u kunt bestellen bij SIEGENIA onder artikelnummer 
ZXSX0120-093010.

• Controleer alle veiligheidsrelevante beslagonderdelen  
( ) op goed vastzitten en slijtage.

• Deze onderhoudshandleiding geldt dienovereenkomstig 
tevens voor beslag en raamtypen die hier niet specifiek zijn 
beschreven.

4 Onderhoud,.reiniging.en.oppervlaktebescherming

• Sluit bij een oppervlaktebehandeling - bijvoorbeeld 
bij het lakken of beitsen van uw ramen/balkondeuren 
- alle beslagonderdelen hiervan uit en bescherm de 
beslagonderdelen ook tegen verontreiniging door deze 
behandeling. 

• Verwijder alle vervuilingen direct en volledig, omdat deze 
de werking en de oppervlaktebescherming van de beslagen 
kunnen beïnvloeden. 

• Gebruik voor het reinigen uitsluitend milde, pH-neutrale 
reinigers in verdunde vorm. 

• Gebruik nooit scherpe voorwerpen, schuurmiddelen 
of agressieve reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld azijn- of 
zuurhoudende reinigingsmiddelen), aangezien deze de 
corrosiebescherming van de beslagonderdelen kunnen 
aantasten. 

• Let er bij de reiniging op dat geen water in het beslag loopt. 

• Droog het beslag na de reiniging grondig en olie het 
oppervlak met een zuur- en harsvrije olie licht in, door deze 
met een in olie gedrenkte doek af te vegen. 
 
 

• Bepaalde klimaatomstandigheden veroorzaken condensatie 
van het glas, kozijn en andere beslagonderdelen aan het 
raam. Regelmatig en uitgebreid ventileren voorkomt het 
ontstaan van condenswater. Afhankelijk van het gebruik 
van de ruimte 3 tot 4 maal per dag alle ramen gedurende 
ca. 5 minuten openen. 

• Meer informatie over het onderhoud en de inspectie kunt 
u vinden in de „Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser 
und Beschläge e. V.“ (http://www.beschlagindustrie.de/
ggsb/richtlinien asp).

Onderhoudshandleiding
ALU
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5 Uitleg.van.de.symbolen 

 

Smeerpunten (olie/vet)

Vetpunten (vet)

Standaard-instelpunt

relevant veiligheids gebied

Let op

Instructies in acht nemen

6 Feedback.over.de.documentatie

Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze 
documentatie zien wij graag tegemoet. 
Stuur ons uw suggesties via e-mail aan 
dokumentation@siegenia.com

ALU
Onderhoudshandleiding
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU axxent PLUS-DK (-TBT) ALU

7 ALU.axxent.PLUS-DK.(-TBT)

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.axntLS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU axxent PLUS-D

8 ALU.axxent.PLUS-D

 
 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.axntLS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU 2200-DK (-TBT) ALU

9 ALU.2200-DK.(-TBT)

 
 
 
 
 

Opmerking: verbindingskom van de hoeklagerstiften 
invetten, niet oliën!
 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.2200LS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU 5100-DK (-TBT)

10 ALU.5100-DK.(-TBT)

 
 
 
 
 
Opmerking: verbindingskom van de hoeklagerstiften 
invetten, niet oliën!

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.5100LS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU 5200-DK (-TBT) ALU

11 ALU.5200-DK.(-TBT)

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 

Opmerking: verbindingskom van de hoeklagerstiften 
invetten, niet oliën! 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.5200LS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU-DK200 (-TBT200)

12 ALU-DK200.(-TBT200)

TBT

KPW

 DK

Opmerking: verbindingskom van de hoeklagerstiften 
invetten, niet oliën!
 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.200LS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 moeten 
in acht worden genomen!
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Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU-D300 ALU

13 ALU-D300

Opmerking: verbindingskom van de hoeklagerstiften invetten, niet oliën! 

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.300LS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 moeten 
in acht worden genomen!
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ALU
Onderhoudshandleiding
Beslagonderdelen ALU-RB/ALU-SF

14 ALU-RB/ALU-SF

 

Opmerking: verbindingskom van de hoeklagerstiften 
invetten, niet oliën!

-Meer informatie kunt u vinden in de betreffende    
montagehandleidingen H48.RBLS...de c.q.  
H48.SFLS...de.
-De instructies en uitleg op de pagina's 3 en 4 
moeten in acht worden genomen!
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