
 
 

 

Leidraad voor onderhoud van ramen en deuren!  

Zeer gewaardeerde klant, van harte gefeliciteerd! 

U heeft gekozen voor houten ramen en deuren. Daarmee heeft u niet alleen rekening gehouden met het 

milieu, maar komt u bovendien tegemoet aan de wens om behaaglijk te wonen. Hartelijk dank! 

Houten ramen en deuren behandeld en beschermd met de Induline producten. Hier zit kwaliteit achter, 

ervaring en know-how, al meer dan 50 jaar. Constante controle van de gecertificeerde productie door 

onafhankelijke instituten en controle op de recepturen zijn voor u een garantie voor de levensduur van houten 

ramen en deuren. 

De Leidraad 

Deze leidraad is een advies en hulpmiddel om er nagenoeg zonder enige vorm van inspanning het maximale uit 

te halen wat betreft duurzaamheid van houten ramen en deuren. 

Veroorloof uzelf hout: 

Dat is de juiste beslissing. Het biedt vele voordelen. Hout is een steeds aangroeiende grondstof en een ideaal 

materiaal voor houten ramen en deuren. Hout heeft bovendien als natuurlijk materiaal bijzondere 

eigenschappen als we kijken naar comfort en draagt bovendien bij aan een uitwisseling van vocht, is warm- en 

geluidsisolerend. Hout is een prachtig stuk natuur en met niets te vergelijken. 

Een beetje aandacht voor uw ramen en deuren: 

Hout, zorgvuldig bewerkt door de schrijnwerker, met name de hoogwaardige 

kwaliteitsoppervlaktebehandeling met Induline-systemen garanderen de levensduurfunctie alsook de 

uitstraling van uw houten ramen en deuren. Ook het beste materiaal moet onderhouden worden. Indien u de 

tips en aanbevelingen uit de brief in acht neemt zal dit de kwaliteit van uw schrijnwerk optimaal houden. 

Het begin: 

Tijdens het transport en het plaatsen van de ramen en deuren gaan ervaren vaklieden deskundig te werk. 

Echter andere omstandigheden en invloeden kunnen nadelig zijn. Indien u tekortkomingen vaststelt, meldt dat 

dan direct aan de leverancier. Op deze wijze kunt u er voor zorgen dat de reparaties deskundig worden 

uitgevoerd., zodat de duurzaamheid gegarandeerd blijft. 

Kleine beschadigingen kunnen snel en eenvoudig met Induline Mix & Go worden bijgewerkt en worden 

uiteraard geleverd in de originele kleur.  

Op tijd beschermen: 

Tijdens de bouwfase is het aan te bevelen de ramen en deuren op de juiste wijze te beschermen en af te 

dekken. Gebruik echter absoluut geschikt plakband welke UV bestendig is en bovendien plakband wat door 

zonopwarming niet week wordt, omdat het anders nagenoeg onmogelijk is om het plakband, zonder dat de lak 

beschadigd wordt, te verwijderen. Vraag uw leverancier welk plakband hiervoor geschikt is. 

  



 
 

 

Ventileren, ontluchten en nogmaals ventileren: 

Ramen en deuren moeten droog zijn en dat dat ook zo blijft is met name van belang gedurende de bouwfase. 

Een hoge vochtbelasting door bijvoorbeeld het water wat in de zandcementdekvloer of de stuclaag zit of 

tijdens de afwerking moeten worden voorkomen. Het enige probate middel hiertegen is ventileren. 

Neem de tijd: 

Gelakte oppervlakken moeten op zijn vroegst na 6-8 weken gereinigd worden. Vermijd echter intensief droog 

afwrijven en agressieve reinigingsmiddelen en gebruik uitsluitend vriendelijke, milde reinigingsmiddelen. 

Controleer de ramen en deuren tegelijkertijd op beschadigingen welke ontstaan zijn tijdens verwerking en 

gedurende de bouwperiode. Werk beschadigingen bij met Induline Mix & Go. 

De tand des tijds: 

In de loop der tijd tasten weer en wind onze gebouwen aan. Om de levensduur te verlengen kunt u Remmers 

onderhoudsbalsem (bevindt zich ook in de Remmers onderhoudsset voor ramen en deuren) gebruiken en 

wordt na het reinigen met de Remmers reiniger, eenvoudig met een zachte, niet pluizende poetsdoek 

gelijkmatig aangebracht. Na droging zien uw ramen en deuren er weer als nieuw uit. Tegelijkertijd wordt de 

behandelde ondergrond vuil- en waterwerend, net als een waslaag op een auto. Door jaarlijks 2 behandelingen 

met de producten uit de Remmers onderhoudsset voor ramen en deuren worden de ramen en de deuren 

zowel beschermd als esthetisch mooi en dat voor tenminste 10 jaar. 

Blijf fit door frisse lucht: 

Het komt regelmatig voor dat ruiten beslaan. Daar waar veel mensen bij elkaar komen wordt veel vocht 

geproduceerd. Per nacht per persoon is dat al gauw 1 liter. Het resultaat kan zijn dat er vervelende vocht- en 

schimmelvlekken ontstaan op plafond en wanden en/of bij de aansluiting van glas op ramen, achter meubels, … 

Dit leidt op den duur tot schade en is bovendien slecht voor de gezondheid. 

Goed ventileren: 

Periodiek ventileren. ’s Morgens moeten alle kamers 10-15 minuten gelucht worden. Overdag, afhankelijk van 

het gebruik, ook nog eens 3-4 keer 10-15 minuten. Zet de verwarming uit en zet de ramen open, dit is 

effectiever dan wanneer de ramen altijd in een ventilatiestand staan en bovendien bespaart u op die manier 

ook nog energie. Omdat zuurstofrijke, droge lucht sneller opwarmt wordt het dus door de verwarming weer 

aan te zetten, sneller behaaglijker. Deze zaken worden door een goed functionerend ventilatiesysteem 

grotendeels opgevangen. 

Check de ramen en deuren: 

Neem ramen en deuren eenmaal per jaar onder de loep. Tets de strips, kitafdichting en de verf. Ook kunt u dan 

tegelijkertijd de scharnieren en draaiende delen controleren en invetten of repareren. 

Het wordt tijd: 

Geen enkel oppervlak heeft het eeuwige leven. Echter de hier omschreven maatregelen dragen bij dat uw 

ramen en deuren ook op lange termijn attractief en mooi blijven. 

 

 



 
 

 

Alles uit één hand: 

De Remmers onderhoudsset voor ramen/deuren bevat alle producten welke u nodig heeft voor het 

beschermen en onderhouden van uw ramen en deuren. Remmers reiniger, Remmers onderhoudsbalsem en 2 

niet pluizende doekjes. 

Opmerkelijk: 

Een filmvormende lazuur zorgt er niet alleen voor dat de natuurlijke structuur van de ramen en deuren 

behouden blijft, het zorgt er zelfs voor dat het er nog prachtiger en beter uitziet dan wanneer het niet 

behandeld is. 

Op lange termijn zal er echter wel glansverlies en enige verandering van kleur door verwering ontstaan. Dat is 

niet te vermijden. Dit geldt ook voor dekkende verfsystemen. Verfproducten zullen na verloop van de tijd dat 

ze zijn aangebracht, ten allen tijde enigszins teruglopen in uitstraling en enigszins verkrijten. Dit is niet 

ongebruikelijk bij glanzende, gepigmenteerde verfproducten. De reden hiervoor is echter altijd een overschot 

aan verfdeeltjes welke niet volledig gebonden worden door het bindmiddel. Een lichte verkrijting heeft echter 

geen invloed op de kleur en weerbestendigheid. Mechanische beschadigingen door o.a. hagel kunnen 

natuurlijk altijd negatief inwerken, ook bij dekkende verfproducten. Dat is mede een reden waarom de 

aanbevolen interval voor onderhoud in acht moet worden genomen. Uw ramen en deuren zullen u er dankbaar 

voor zijn. 

Uitgesloten van garantie zijn: 

 Mechanische beschadigingen welke bij normaal gebruik niet kunnen optreden. 

 Mechanische beschadigingen door weersinvloeden zoal bv. hagel en storm. 

 Schade veroorzaakt door gevolgwerkzaamheden. 

 Nadien ontstane scheurvorming door statische belasting zoals bv. zettingen, constructieve fouten, … 

 Schade als gevolg van ander gebruik en/of belasting. 

 Schade welke ontstaat door het niet naleven van de onderhoudsverplichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bij oplevering van het gebouw moeten alle ramen en deuren gecontroleerd worden op tekortkomingen en 

beschadigingen. Deze moeten direct worden verholpen. Hierbij moeten de door de leverancier aanbevolen 

producten worden gebruikt. 

 Verandering van de verflaag welke als normale veroudering worden gerekend, worden door ons niet 

als reclamatie erkend. 

 Kleurverandering van de verflaag. 

 Kleurverandering door het donker worden van het hout. 

 Terugloop in glans. 

 Verkrijting bij dekkende verfproducten. 

Bij het bezoeken en controleren van het object in geval van een onterechte reclamatie zal een administratieve 

kost van € 250,00 aangerekend worden. Indien het een terechte klacht betreft wordt dit teruggestort. 

In één oogopslag – het snel zoeksysteem 

Wanneer Maatregelen 

1. Direct na het plaatsen tijdens de bouwfase. Zo nodig afplakken met geschikt plakband. Ramen op 
kipstand. 

2. Na de bouwfase. Controle ramen en deuren op beschadigingen door 
de schrijnwerker/opdrachtgever. 

3. Bij lichte beschadigingen van het 
lakoppervlak. 

Met Remmers Induline Mix & Go beschermen en/of 
herstellen. 

4. Op zijn vroegst na 6-8 weken. De 1
e
 reiniging met Remmers reiniger en toepassen 

van Remmers onderhoudsbalsem. 

5. Onderhoud steeds na 6 maanden. Toepassen van Remmers onderhoudsset voor 
ramen/deuren. 

6. Onderhoud steeds na 1 jaar. Complete controle van ramen en deuren. 
Beschadigingen met Mix & Go repareren en daarna 
behandelen met Remmers onderhoudsset voor 
ramen/deuren. 

 

Hout 

Hout ademt en leeft, in het algemeen wordt dan ook gezegd dat hout bijdraagt aan een behaaglijk 

woonklimaat. 

Een chalet opgetrokken uit hout ademt een bijzondere atmosfeer uit. Ook de warmte welke hout uitstraalt is 

duidelijk merkbaar. 

De kleur en de natuurlijke uitstraling van het hout zelf geven ruimtes een bepaalde charme. 

Laat het op u inwerken en geniet er van. 
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