Drevené okná – kus prírody doma …
Srde ne blahoželáme!
K udržaniu hodnoty a krásy
Rozhodli ste sa pre okná alebo dvere,
sta í málo. Dôkladne si,
ktoré svojou kvalitou a vlastnos ami
zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky. prosím, pre ítajte nasledujúce
stránky.

Ke doporu ené pokyny
dodržíte, budú Vám drevené
okná a dvere slúži dlhé roky.

Návod k ošetreniu a údržbe.
V súlade s doporu ením Inštitútu techniky výroby okien v Rosenheime a smernicami Spolo nosti pre kontrolu akosti
RAL preberáme záruku za perfektnú akos použitých materiálov, konštruk ne správne spracovanie a dokonalú
funk nos našich výrobkov.

Predpokladom pre poskytnutie záruky je trvalé dodržovanie týchto bodov:

❚ Drevo.
1. U okien a dverí z lepeného ihli natého dreva sú jednotlivé letokruhy usporiadané na povrchu
v závislosti od rezu rôzne. Táto skuto nos nemá negatívny vplyv na kvalitu dreva. Naopak:
lepené hranoly sú stabilnejšie.
2. Výplne alebo kazety /napr. parapety alebo vonkajšie dvere/ sa vyrábajú zásadne z vysoko kvalitných
dýh. Tu sa môžu objavi prípadne ahké rozdiely vo farebnom odtieni.

❚ Natieranie okien a ošetrovanie povrchu.
1. Na povrchovú úpravu okenných prvkov v “základe”, príp. s medzináterom /hrúbka vrstvy do 70µm/ sa
záruka nevz ahuje.
2. U okien alebo vonkajších dverí v tmavých farebných odtie och dochádza k vzniku vysokých
povrchových teplôt. Tento fakt môže hlavne u borovice spôsobi výron živice. Nejde o technický
nedostatok.
3. U okien a vonkajších dverí s krycími farebnými nátermi RAL sa v závislosti na druhu dreva vyskytujú
nepatrné rozdiely vo farebnom odtieni. Vplyv na farebný tón má charakter dreva /napr. póry/. Pri
tmavých farebných odtie och RAL je treba na za iatku po íta s drobným oderom povrchu. To je
spôsobené vysokou pigmentáciou.

❚ Ošetrovanie a údržba povrchu.
1.

Aby ste uchovali hodnotu Vašich okien, 2-4x ich ro ne (pred zimou a po zime) vy istite a ošetrite
sadou AIDOL PFLEGESET / istiaci prípravok + politúra/.

2.

Dajte si na as: Povrchy s kone nou povrchovou úpravou by ste mali isti najskôr za 6-8

týžd ov.
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Vyhnete sa intenzívnemu treniu nasucho. Nepoužívajte agresívne istiace prostriedky. Používajte len
bežné istiace prostriedky šetrné k materiálu. V as skontrolujte, i nedošlo k poškodeniu okien
stavebnými remeselníkmi; prípadne závady odstrá te natieracou lazúrou – hne a bez odkladov!

3.
je

V závislosti na intenzite za aženia doporu ujeme okná a vonkajšie dvere kontrolova v intervaloch
v dole uvedenej tabu ke a v prípade poškodenia urobi následne ošetrenie povrchu. V tejto súvislosti
treba skontrolova hlavne spodné prie ne plochy a zrazenie pre odvod daž ovej vody.
Nedoporu ujeme Vám montáž okien a dverí p i teplote pod +5 stup ov C.

Namáhanie

Farebný odtie

Vonkajšia klíma
(drevo nevystavené
poveternostným vplyvom)

Transparentný
Krycí

po 3 rokoch
po 5 rokoch

Otvorené vonkajšie
Klíma s normálnym
Priamym pôsobením
Poveternostných vplyvov

transparentný sv.
transparentný tm.
Krycí

po 2 rokoch
po 3 rokoch
po 4 rokoch

Otvorené vonkajšie
Klíma s extrémnym
Priamym pôsobením
Poveternostnými vplyvmi

transparentný sv.
transparentným tm.
Krycí

po 1 rokoch
po 2 rokoch
po 4 rokoch

❚ Kovanie.
1.

Aby sa Vaše okná a vonkajšie dvere dali dobre otvára a zatvára , odporú ame všetky pohyblivé
asti kovania ob as namaza kvapkou oleja.

2.

Ke sa otvára ažšie – ztuha (hlavne u integrovaného štrbinového vetrania), nepoužívajte v žiadnom
prípade silu.

❚ Utes ovanie.
U všetkých typoch farebných odtie ov je potrebné dáva pozor na to, aby nedošlo k pretreniu
utes ovacích a uzatváracích materiálov a kovania.

❚ Zasklievanie.
1.

V prípade, že navzdory nášmu naliehavému doporu eniu obdržíte okná a dvere bez skla, je záruka
oh adom tesnosti a funk nosti z našej strany obmedzená, pretože bez zasklenia nemohla by urobená
kontrola funk nosti prvkov. Uzatváracia vrstva na mieste montáže by mala by prevedená
utes ovacou hmotou, ktorá nie je agresívna vo i akrylu. Nezasklené okenné prvky nesmú by
vystavené poveternostným vplyvom. V opa nom prípade odmietame prevzia akúko vek záruku.
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2.

Okenné a drevené prvky sa v súlade s platnými smernicami pre zasklievanie Inštitútu techniky
výroby
okien v Rosenheime (IFT) utes ujú vždy z vonkajšej a vnútornej strany. Utes ovacia hmota sa smie
odstra ova len vodou alebo jemnými istiacimi prostriedkami; zbyto ne netla te a nedrite. Ostré
istiace prostriedky sú agresívne vo i utes ovacím hmotám a poškodzujú ich. Majte to prosím na

pamäti.

ERSTVÝ VZDUCH UDRŽUJE FIT: Taktiež Vaše okná v kuchyni, kúpe ni alebo

v miestnostiach, kde sa zdržuje viacej udí sa môžu okná poti , pretože sa tu uvo uje ve ké množstvo
vlhkosti – za noc a osobu približne 1 liter.
Tento jav máva nepríjemné následky: Plesnivé škvrny v rohoch miestnosti , plese na stropoch,
stenách, okenných tesneniach a za nábytkom. To všetko spôsobuje trvalé poškodenie stavebného
fondu a asto býva taktiež prí inou zdravotných ažkostía preto doporu ujeme pravidelne vetra
a v prípade novostavieb vetranie doporu ujeme trvalo!

PREVENCIOU JE SPRÁVNE VETRANIE: Správnym vetraním je intenzívne vetranie.

Ráno
vetrajte všetky miestnosti cca.10 až 15 minút; cez de pod a používania asi 3 až 4x po 5 minút. Pri
tomto vypnite kúrenie a okná otvorte dokorán. To je ove a ú innejšie a úspornejšie ako trvalo otvorené
okná, pretože suchý okysli ený vzduch sa ohrieva rýchlejšie a kúrenie sa v krátkej dobe postará o Vaše
pohodlie.

❚ Pokyny pri montáži.
1. Aby pri zatep ovaní prvkov nedošlo k poškodeniu povrchu (za tieto škody neru íme!), doporu ujeme
používa len lepiace pásky vhodné na použitý druh farieb (nepoužívajte nevyskúšané
pásky). Lepiace pásky by sa mali odstráni do 2 týžd ov!
2. Pretože boli k ošetreniu povrchu použité kvalitné akrylové materiály firmy Remmers, môžu sa
používa utes ovacie hmoty, ktoré zodpovedajú tomuto materiálu.
3. Najneskoršie do 14 dní po montáži by sa mali odstráni prípadné nálepky na skle, pretože neskoršie
odstránenie môže by ve mi nákladné.
4. Kapilárne špáry, ktoré asto vznikajú pri spojovaní jednotlivých prvkov na mieste montáže, je
neodkladne nutné zakry (krycími lištami alebo utes ovacími materiálmi).

Máte alšie otázky? Zavolajte nám!

Dodávate :
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