SWK15
Gids voor onderhoud
en garantie

PRESENTATIE VAN UW DOEK
SWK15 is een microgeperforeerd doek met een openingscoëfficiënt van 15% dat
zorgt voor topkwaliteit in thermisch en visueel comfort.
SWK15 heeft een uitzonderlijke scheurweerstand en is bruikbaar voor verschillende
toepassingen in externe zonwering oplossingen: verticaal rolgordijn, schaduwzeil,
pergola, veranda, velum ...

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK
SWK15 heeft alle nodige kwaliteiten voor gebruik in de uitwendige zonwering. U
kunt allerlei problemen voorkomen door een paar eenvoudige aanbevelingen in acht
te nemen:
> Het geraamte van uw zonwering moet op zo’n manier geplaatst zijn dat het
doek SWK15 zelf perfect strak staat en nergens tegenaan schuurt. Zo voorkomt
u vervormingen. Op doek dat strak staat, blijft er ook geen water staan als het
regent.

> Als het regent, mag de zonwering open blijven, maar rol het doek daarna
niet voor langere tijd op als het nog niet helemaal droog is. Wilt u het doek
toch oprollen terwijl het nog nat is, rol het dan binnen 48 uur weer open als dat
kan, om het te laten drogen.
> Respecteer de windklasse, opgegeven door uw zonweringproducent.

> Ga niet koken onder uw doek. Vette dampen kunnen zich geleidelijk
afzetten op het oppervlak van het doek. Uiteindelijk kunnen daardoor vlekken
en schimmels ontstaan.
> Tijdens het gebruik kan een lichte doorbuiging van de stof optreden. Laat
de spanning dan opnieuw regelen door een specialist om het doek weer strak
te krijgen.
> Check ook af en toe de kwaliteit van het oprolsysteem en zorg dat u het
doek altijd correct blijft oprollen. Zo ontstaan er geen scheuren of vouwen in
het doek. Wees gerust dat visuele gebreken in geen geval de essentiële functie
van het doek – bescherming tegen de zon – zullen aantasten.

REGELMATIG ONDERHOUD
SWK15 is ontworpen om bestand te zijn tegen de inwerking van alle mogelijke weer
en wind. Om SWK15 helemaal effectief te houden, is regelmatig onderhoud cruciaal.
> Controleer het doek één keer per jaar op deze punten:
- Geen scheuren aan de randen, de binnenkant, de naden en lassen van
het doek
- Geen dikke laag vervuiling van plantaardige of dierlijke oorsprong
> Maak het doek één keer per jaar schoon en hou dan rekening met deze
instructies:
- Rol het doek SWK15 volledig uit
- Stof het doek af met een zachte borstel of met de stofzuiger
- Was het doek met een oplossing van 10% zeep per liter water op een
temperatuur van 20°C
- Spoel met schoon water
- Herhaal de hele procedure als dat nodig is
- Laat drogen in de open lucht
- Rol het doek SWK15 pas op als het weer helemaal droog is

VLEKKEN VERWIJDEREN
Sommige vlekken zijn hardnekkig. Gebruik dan een product zoals TEX’AKTIV CLEAN,
aanbevolen door DICKSON CONSTANT, en spoel het doek grondig na gebruik.

VERBODEN CONTACT
Schoonmaakmiddelen

Organische chemische
producten

Niet-organische chemische
producten

Schuurmiddelen

Aceton – benzine – benzeen

Ammoniak – salpeterzuur

Schuurpasta

Tolueen – trichloorethyleen

Javel – azijnzuur

Agressieve vloeistoffen Perchloorethyleen

Zwavelzuur

Schuursponzen

Kerosine – terpentijn

Soda – bijtende soda

Stoom onder druk

Stookolie en andere

Zoutzuur

CONTRACTUELE GARANTIE
DICKSON CONSTANT biedt op het doek SWK15 vijf jaar contractuele garantie die start op de
aankoopdatum van de zonwering en onder de hieronder opgesomde voorwaarden:
WIJ WAARBORGEN:
- Scheurweerstand van minstens 100 daN/5cm in schering 60 daN/5 cm in inslag, overeenkomstig de geldende norm EN 13561
- Een brandcertificaat op basis van het gamma: M1 of M2 - NF 92503 / B1: DIN 4102 / C1: UNI
9176 / Brandklasse 1: UNE-EN 13773:2003) / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1)(brandvrije certificaten beschikbaar)
- Minstens 4/5 uv-weerstand, klasse 4 (1000 h) volgens de norm EN 13561
- Vervanging van de defect doek, met uitsluiting van elke andere terugbetaling van kosten en
andere schade.
De waarborg dekt uitsluitend regelmatig onderhouden doeken, in normale gebruiks- en omgevingsomstandigheden.
Elke klacht moet ingediend worden binnen tien dagen nadat het gebrek ontdekt is, en geadresseerd
aan het verkooppunt dat het doek verkocht, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, vergezeld van de aankoopfactuur.
Het doek moet ter beschikking blijven van de experts van DICKSON CONSTANT of van de verzekeringsmaatschappij. Vervanging of terugbetaling van beschadigd doek leidt niet tot verlenging
van deze waarborg.
DE WAARBORG DEKT NIET:
- De andere onderdelen van de zonwering buiten het doek dat Dickson Constant produceerde
- Onvolkomenheden zoals vlekken, luchtzakken of scheeftrekken voor zover ze binnen de toleranties vallen zoals die beschreven staan in onze technische fiches (zie technisch bulletin als
bijlage bij deze waarborg)
- Onvolkomenheden door veroudering en normaal gebruik van het doek zoals dat beschreven
staat in de norm EN 13561
- Gevolgen van de manier van installeren, van milieuomstandigheden of van gebruik dat niet
overeenstemt met de normale voorwaarden, normale vaktechnieken of normen van DICKSON
CONSTANT of met de normale bestemming van het doek
- De herstelling van schade of gebreken aan het doek na een ongeval of door onzorgvuldigheid
buiten de verantwoordelijkheid van DICKSON CONSTANT of door overmacht
IS MET NAME UITGESLOTEN ELKE SCHADE DIE TE WIJTEN IS AAN:
- Gebrek aan onderhoud of gebruik van ongeschikte producten of instrumenten: er mag geen
sprake zijn van gebruik van detergenten, chemische producten of oplosmiddelen, of van
schrapers of andere werktuigen die het oppervlak van het doek kunnen beschadigen
- Bliksem of andere uitzonderlijke weersomstandigheden
- Atmosferische of fytosanitaire vervuiling (algen, mos…)
- Bezoedeling door dieren
- Gebreken in de montage, fouten in de behandeling door de gebruiker, opspuiten van verschillende producten, ophangen van voorwerpen aan het doek, val van voorwerpen, schokken,
verkeersongevallen, vandalisme, brandvlekken van sigaretten, brand
Het genot van deze contractuele waarborg verhindert niet de uitoefening van de wettelijke
waarborg.
DICKSON CONSTANT SAS – 381 347 970 RCS Lille Métropole
www. dickson-constant.com

