
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
PA R A  C O N S E RVA R  AS  C A I X I L H A R I AS  D E  A L U M I N I O 

E M  P E R F E I TO  E STA D O
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CONSELHOS BÁSICOS

Os perfis de alumínio devem limpar-se de dois a três vezes por ano. De um modo geral, um pano macio ou uma esponja 
embebidos em água tépida ou fria, é suficiente para limpar a caixilharia de Alumínio. No entanto, para facilitar a operação, pode-
se adicionar um detergente líquido com PH neutro, diluído em 5% em volume, seguida de uma secagem com pano macio.
 

Os resíduos, impurezas e outros corpos estranhos podem acumular-se entre os carris das janelas de correr e alterar a qualidade 
de funcionamento das suas janelas: redução da evacuação das águas da chuva ou diminuição da ventilação. 
Para evitar estes problemas aspire simplesmente estes corpos estranhos com a ponta pequena do seu aspirador. 

UMA LIMPEZA MUITO SIMPLES

PRECAUÇÃO CONTRA OS CORPOS 
ESTRANHOS

Janelas de 
batente

Janelas de correr Porta-janelas
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Aplique um pouco de óleo lubrificante nos mecanismos da janela: fechaduras, dobradiças, cremones, acessórios. Recomenda-
se utilizar um pincel para que o óleo penetre melhor. Cuidado: não ponha óleo nos roletes das folhas das janelas de correr já que 
são auto lubrificados.

Se tem que realizar obras na sua casa pense em proteger as suas caixilharias. As manchas de cimento, de tinta ou de gesso, são 
difíceis ou mesmo impossíveis de eliminar. Ponha uma fita protetora adequada sobre os perfis e as juntas que retirará uma vez 
que tenham terminado as obras. Se trabalha com materiais metálicos perto das janelas, preste especial atenção em aspirar os 
resíduos férricos que possam ter entrado nos raíls ou nas ranhuras. 

UMA GOTA DE LUBRIFICANTE

MAIS VALE PREVENIR

Persianas Guardas Verandas 



LEMBRE-SE… 

Não utilizar produtos abrasivos ou químicos já que podem eliminar a capa protetora da caixilharia. Também se evitarão os 
produtos utilizados habitualmente para limpar cobre, prata ou alumínio em bruto.

A IMPORTÂNCIA DA
ENVOLVENTE

Nos ângulos e nos cantos da caixilharia é onde se concentra principalmente a sujidade. Mas esta sujidade pode requerer maior 
ou menor atenção em função da localização da janela.
Num ambiente urbano são as emissões de gases que, diluídas na água da chuva, ocasionam a sujidade. Nas zonas industriais 
são os resíduos. Junto ao mar, o salitre obriga a uma manutenção mais frequente.

PRODUCTOS INADEQUADOS

O seu fabricante instalador autorizado Aluminier Technal ajudá-lo-á sobre a manutenção da sua caixilharia de alumínio. Não hesite 
em pôr-se em contacto com ele em caso de dúvida. Recomendar-lhe-á os produtos mais adequados e a melhor maneira de os 
utilizar.

EM CASO DE DÚVIDA,
NÃO HESITE EM CONTACTAR-NOS



Obrigado pela sua confiança 

Escolheu uma caixilharia de alumínio Technal, sinónimo de qualidade reconhecida no mundo 

inteiro os produtos Technal são feitos com  um grande rigor e permitem responder às condições 

mais exigentes em matéria de resistência, segurança e funcionalidade.

Agradecemos a confiança que depositou na Technal e garantimos-lhe que o produto que acaba 

de adquirir lhe proporcionará conforto e poupança energética durante muitos anos.

Não se poderá reclamar nenhuma garantia à empresa instaladora ou à Technal se se observar 
uma manifesta ausência de manutenção ou se se constatar o uso de produtos inadequados. 
O seu instalador estará à sua disposição para lhe oferecer a possibilidade de um eventual 
contrato de manutenção uma vez que o trabalho tenha sido realizado de acordo com 
legislação em vigor
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Rua da Guiné
2689-513 Prior Velho - Portugal
www.technal.pt

The world looks better


