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Waarom is dit belangrijk?
Het gelakte oppervlak van aluminium ramen en deuren heeft heel wat te verduren. Het wordt immers 

continu blootgesteld aan luchtvervuiling veroorzaakt door stof/zand, zure regen (Vluchtige Organische 

Stoffen) en UV- en infrarode straling van de zon.

Deze vervuiling heeft na verloop van tijd invloed op de kwaliteit van het gelakte oppervlak.

Om dit te voorkomen is het raadzaam je kozijn, met de juiste middelen, net als je auto, goed en regelmatig 

te onderhouden.

OM HET Z.G. “ATMOSFERISCH VUIL” TE 
VERWIJDEREN: PERIODIEK ONDERHOUD: 
Door het kozijn minimaal 2 keer per jaar te reinigen met NOVACARE SHAMP-WAX R&D wordt voorkomen dat 

het vuil zich op het gelakte oppervlak gaat hechten. De samenstelling van dit

product zorgt voor een goede reiniging van de laklaag. Tegelijk wordt met het aanbrengen van NOVACARE 

SHAMP-WAX R&D een beschermende laag aangebracht, deze SHAMP-WAX

bevat immers natuurlijke carnaubawax waardoor het kozijn veel langer schoon blijft.

VOORKOMEN VAN VERKLEURING: JAARLIJKS ONDERHOUD
Na het grondig reinigen zoals hiervoor omschreven, wordt de SURFACE RENEWER R&D aangebracht, dit product is voorzien van een UV/IR- blokker en voorkomt hiermee 

verkleuring en veroudering en geeft het product weer zijn diepe glans terug.

HET ONDERHOUD

STAP 1
NOVACARE SHAMP-WAX R&D
PERIODIEK ONDERHOUD

• Maak het kozijn zuiver met water
•  Voeg 60 à 80 ml NOVACARE SHAMP-WAX  

R&D toe aan 10 l warm water.
•  Zeep grondig in, steeds van onderen naar boven.
• Laat even inwerken. 
• Maak het kozijn zuiver met water
• Zeem na met zeemleer of met een microvezeldoek.

Novacare Shamp-Wax

Surface Renewer

Microvezeldoek Krasvrije Spons

Op basis van jarenlange expertise, dé ideale onderhoudsbox voor aluminium 
ramen en deuren. Onderhoud met deze producten biedt een garantie op een lange 
levensduur.

STAP 2
SURFACE RENEWER R&D
JAARLIJKS ONDERHOUD

•  Reinig eerst met NOVACARE SHAMPWAX R&D  
(volgens de stappen van het periodieke onderhoud).

•  Breng SURFACE RENEWER R&D aan op een zuivere, 
zachte microvezeldoek. 

•  Wrijf gelijkmatig in met het product en laat het enkele 
minuten intrekken.

•  Wrijf licht na met een zuivere, zachte microvezeldoek.
Zeem na met zeemleer of met een microvezeldoek. 

CRUCIALE TIP:

Voer werkzaamheden nooit  

uit in het volle zonlicht!
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