
 
 

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VAN NOXXIDOORS 

 

Gebruik voor reiniging nooit schuursponsjes, schuurmiddelen, staalwol, staalborstel of agressieve 

schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlak van deur, kozijn en hang- en sluitwerk 

beschadigen. Ook het gebruik van soda, ammonia of een ruitenreiniger is niet geschikt. Groene zeep 

of afwasmiddel werkt uitstekend. 

 

Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen dient te 

worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte de reactie van het schoonmaakmiddel 

te testen. 

 

 

Gelakte/gecoate binnendeuren en –kozijnen 

 

 Uitsluitend schoonmaken met licht vochtige (uitgewrongen) doek.  

 Glas(latten) schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek.  

 Schoon water gebruiken.  

 Optioneel huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken die sterk verdund zijn met water (>80%).  

 Daarna direct droogwrijven met een zachte doek. 

 Verwijder pen-, potlood- of viltstiftstrepen met gom. 

 

 

Varidoors schuifdeursystemen en Berkopal HPL binnendeuren  

 

Lichte vervuiling  

 Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek. 

 Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken. Resten van de zeepoplossing dienen met schoon 

water verwijderd te worden. 

 Daarna het deuroppervlak droogwrijven met een zachte doek.  

 

Hardnekkige vlekken  

 Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen zoals 

aceton, wasbenzine of spiritus. 

 Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen goed verwijderd te worden.  

 

 

Hang en sluitwerk 

 

Onderhoud aan het hang- en sluitwerk is nodig, het is immers onderhevig aan o.a. gebruik, slijtage  en 

weer- en luchtverontreiniging. Voor het garanderen van een storingsvrije werking en lange 

levensduur dienen alle componenten minstens eenmaal per jaar te worden gecontroleerd en volgens 

opgave per artikel/productgroep te worden behandeld.  Afhankelijk van de vervuilende factoren ligt 

de reinigingsfrequentie tussen de 1 en 4 keer per jaar. 

 



 
 

Daarnaast is het jaarlijks controleren en smeren van de bewegende delen van het hang- en sluitwerk 

vaak ook een garantievoorwaarde van de betreffende producten.   

Smeren van het hang- en sluitwerk mag uitsluitend met hiervoor geschikt smeermiddel. Principieel 

mogen geen plakkende of besmettende stoffen ( zoals bijvoorbeeld olie, graffiti, WD40, enz.) voor 

behandeling worden gebruikt. 

 

Controleer visueel de montage van het hang- en sluitwerk. Bevestigingsschroeven dienen op 

vastzitten te worden gecontroleerd, draai deze wanneer noodzakelijk goed aan. 

Het geniet de voorkeur hang- en sluitwerk niet te schilderen. 

 

Scharnieren 

De toegepaste scharnieren zijn uitgevoerd met een onderhoudsvrije kunststof glijlager.  

Scharnierpennen kunnen goed onderhouden worden door de deur uit het kozijn te nemen en licht in 

te vetten met zuurvrije vaseline. 

 

Sluitplaten 

Sluitplaten vergen geen onderhoud. Veelal worden verstelbare sluitplaten toegepast waardoor de 

deur rammel-vrij is afgemonteerd. Deze verstelbaarheid kan indien noodzakelijk worden aangepast. 

 

Cilinders/sluitsysteem 

Sloten en cilinders zijn over het algemeen dusdanig gesmeerd dat extra smering niet nodig is. Eén en 

ander is uiteraard afhankelijk van het gebruik en de omgevingsfactoren waarin het slot en de cilinder 

geplaatst is. Profielcilinders dienen minimaal eenmaal per jaar – al naar gelang van het gebruik ook 

vaker – met een speciaal smeermiddel voor cilinders en sloten behandeld te worden en een 

functionering controle te ondergaan.  

 

Deurdrangers 

Een deurdranger behoeft ten minste eenmaal per jaar het volgende onderhoud: 

 Controle van de onderdelen op een juiste werking en slijtage. 

 Smeren van alle draaiende delen aan de arm, glijrails NIET smeren. 

 Bij deursluiters met speciale functies, vastzetvoorziening/vastzetinstallaties, dient u zich te 

houden aan de wettelijke controles en onderhoudsbeurten 

 Controleer jaarlijks de instellingen van de deurdranger. Bijvoorbeeld de sluitsnelheid, 

openingsdemping en eindslag.  

Deurdrangers welke op brand- en rookwerende deuren gemonteerd zijn, dienen regelmatiger 

gecontroleerd te worden. 

Afstellen van de deurdrangers uitsluitend volgens gebruiksaanwijzing fabrikant uitvoeren. 

Sloten en scharnieren dragen bij aan het goed functioneren van de deurdranger. 

 

Deurnaalden 

Reinig de deurnaalden aan zowel de zicht- als niet zichtzijde met licht vochtige (uitgewrongen) doek.  

Controleer de aanwezigheid c.q. het volledig aanwezig zijn van de afdichtingsrubbers of –borstels in 

de aanslagflens. Indien noodzakelijk deze vervangen of opnieuw aanbrengen. 

 

 



 
 

Sluitpot 

Reinig de sluitpot en/of sluitplaat in de onderdorpel ter plaatse van de kantschuif- of grendelstift door 

aanwezig vuil, stof en eventuele andere zaken te verwijderen. Dit kan met een stofzuiger en/of 

bijvoorbeeld een schroevendraaier. Voorkom in het algemeen stof en vuil in of nabij de kantschuif of 

grendelstift. 

 

Valdorpels 

Controleer de juiste uitslag, en de aanwezigheid, van het volledige afdichtingsrubber. Deze dient 

voldoende groot te zijn om een juiste afsluiting, voor met name geluid, te verkrijgen. Een te grote 

uitslag kan het moeizaam sluiten van de deur, en een defect aan de valdorpel veroorzaken. Veelal zijn 

de toegepaste valdorpels dubbelwerkend en kan de uitslag aan weerszijde van de valdorpel 

eenvoudig worden afgesteld. 

 

Voor eventueel verdere vragen kunt u contact met onze Verkoop binnendienst opnemen te bereiken 

via telefoonnummer 0493 – 441455 of info@noxxidoors.nl 
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