
Schoonmaken dakkapel 

Een goede reiniging is belangrijk voor de levensduur van de dakkapel. Wij raden u aan jaarlijks uw dakkapel te 

onderhouden/reinigen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zaken als lekkages worden voorkomen.  

 

Hoe reinig ik mijn dakkapel? 

Het schoonmaken van de dakkapel bestaat uit het reinigen van de zijkanten, voorlijsten, boeidelen en het 

vrijmaken van de hemelwaterafvoer(en).  U kunt dit zelf doen, maar er zijn ook bedrijven gespecialiseerd in deze 

klussen.  

Een paar handige tips die het schoonmaken makkelijker maken:  

✔  Gebruik bij voorkeur lauw water,  

✔  Gebruik schoonmaakmiddel en een doek,  

✔ Allesreiniger/groene zeep is voldoende om uw dakkapel schoon te maken,  

✔ Neem bij het reinigen van uw dakkapel ook de ventilatieroosters mee.  

Wij adviseren om géén hogedrukreiniger te gebruiken. Een gieter of tuinslang is normaal gesproken voldoende 

om de zand- en vuilresten te verwijderen.  
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Kunststof kozijnen en ramen - schoonmaken en onderhoud.  

Schoonmaken 

De ramen kunnen worden schoongemaakt zoals u gewend bent. Onze standaard modellen dakkapellen zijn zo 

ontworpen dat de vaste ramen aan de buitenzijde schoongemaakt kunnen worden door het draaikiepraam te 

openen. Let u bij het schoonmaken van de ramen er ook op dat u de sponningen schoonmaakt.  

Afwatering in kozijn/draaikiepraam 

De afwatering in de draaikiepramen gaat via kleine gaatjes vanuit de sponning naar de onderzijde van het kozijn. 

Door weersinvloeden kunnen deze gaatjes vies worden, waardoor 

het water niet meer optimaal kan wegstromen. Dit kunt u zien 

doordat er water in de sponning blijft staan, of zelfs water naar 

binnen druppelt. Dit is eenvoudig te voorkomen door tijdens het 

schoonmaken van de dakkapel en/of ramen deze gaatjes ook even 

schoon te maken.  

Verstopping voorkomen 

Met een satéprikker of wattenstaafje zijn de gaatjes in de sponning 

delen schoon te houden, wij adviseren zowel de buiten– als bin-

nenzijde even langs te gaan.  
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Draaikiepramen - schoonmaken en onderhoud.  

Om de sluiting van uw draaikiepramen soepel te houden adviseren 

wij u deze jaarlijks te smeren met een vetvrij smeermiddel. De gleu-

ven waarin de sluitnokken zitten vereisen daarbij de meeste aan-

dacht (zie bijgevoegde foto van de zijkant van het raam).  

Een drupje smeermiddel aan beide zijden van de sluitnokken is vol-

doende. Sluit vervolgens het raam en beweeg de hendel van het 

raam een paar keer (rustig) op en neer om het smeermiddel te ver-

delen.  

Gebruik géén olie of vet, deze middelen trekken vuil aan en zullen 

op den duur gaan aankoeken. Hierdoor zal de sluitweerstand enkel 

groter worden. 

Sluit nok 

Drupje 

smeermiddel 

Heeft u ook een Velux dakraam laten (ver) plaatsen? 

Ook uw dakraam heeft regelmatig onderhoud nodig om een optimale levensduur te garanderen en lekkages te voorkomen, voor 

meer informatie verwijzen wij u door naar de tips en tricks op de website van Velux: 

http://www.velux.nl/service-en-advies/na-aankoop/onderhoud-en-service 

Rolluiken/Screens 

Uw rolluik/screen wordt in de fabriek voorgeprogrammeerd. Standaard betreft de motor van het rolluik/screen een Somfy IO 

motor. Mocht deze moeten worden gereset, dan hebben wij op aanvraag hiervoor een handleiding beschikbaar.  

Tevens zijn er op YouTube instructievideo’s beschikbaar, welke stapsgewijs de functie van het rolluik of screen aantonen.  

Het reinigen van de buitenzijde van het rolluik kan met behulp van een borstel, lauw water en allesreiniger/groene zeep.  

Voor de binnenzijde van het rolluik ter hoogte van het vaste raam heeft een eventuele glazenwasser speciale borstels om tussen 

het rolluik en het glas te klemmen, neem voor meer informatie contact op met uw specialist.  

Let op! In geval van vorst dient u uw rolluik/screen niet te bedienen. De aluminium componenten kunnen in dergelijke gevallen 

aan elkaar gevroren zijn. 

Veiligheid voor alles!  

Uw veiligheid is het allerbelangrijkst! Zorg ervoor dat u op een veilige manier te werk gaat tijdens bijvoor-

beeld het schoonmaken van uw dakkapel. Gebruik een goede ladder of steiger welke stabiel is geplaatst 

en neem de tijd. 

Als u minder goed ter been bent of bang bent voor hoogtes kunt u er het beste voor kiezen om de werk-

zaamheden uit te besteden aan een externe partij. Vraag bijvoorbeeld uw glazenwasser of hij de dakkapel 

kan meenemen.  Ook zijn er meerdere bedrijven gespecialiseerd in het reinigen van dakkapellen.  
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