Čištění
Plastové části oken (rám a křídlo) se díky jejich hladkému povrchu dají snadno čistit a udržovat.
Běžné zašpinění prachem se snadno a rychle odstraní obvyklými mycími prostředky pro domácnost a
teplou vodou. Rovněž znečištění po standardních zednických pracích, či montážní značky provedené
tužkou lze snadno odstranit prostředky výše uvedenými. Zbytky lepidel po případných samolepicích
štítcích lze odstranit technickým lihem. Čištění izolačních skel se provádí obdobně jako čištění
plastových částí okna. Otisky prstů a mastné skvrny odstraníte saponáty.
UPOZORNĚNÍ: vyvarujte se použití abrazivních čistících prostředků (mycí písek či pasty na
keramiku apod.) a prostředků založených na bázi organických rozpouštědel (benzín, toluen,
různá ředidla apod.).
UPOZORNĚNÍ: vyvarujte se zaschnutí malty, cementu a dalších stavebních hmot – způsobí
nevyčistitelné skvrny a poškodí těsnění. Opět nepoužívejte abrazivní čistící prostředky a látky
na bázi organických rozpouštědel. Sklo bude nevratně znehodnoceno odletujícími částečkami
při broušení a svařování.

Výskyt elektrostatického náboje
Materiál, ze kterého jsou okna vyrobena,má svojí fyzikální povahou sklon k tvorbě elektrostatického
náboje. Případným leštěním polírovacími pastami tento jev ještě zvýrazníte. Tomuto lze zabránit
použitím čistícího prostředku obsahující antistatikum. Tím do jisté míry zredukujete tendenci
usazování prachu na rámu a křídle okna.

Návod k údržbě okna a kování
Aby byla zachována plnohodnotná funkčnost a dlouhodobá užitná hodnota oken, je nutné provádět
jednou za rok několik jednoduchých úkonů. Hladkost chodu kování pravidelně zkoušejte a vizuálně
kontrolujte opotřebení jednotlivých dílů. Případně dotáhněte připevňovací šrouby. Je možné, že po
několika letech častého používání bude třeba některé díly vyměnit. Kromě toho musí být nejméně
jednou ročně provedeny následující úkony údržby:
•

Všechny pohyblivé díly a všechny uzavírací body celoobvodového kování musí být
promazány. Pro promazávání a čištění je možno používat jen takové prostředky, které
nenarušují antikorozní ochranu kování (doporučujeme vazelínu k tomuto účelu
dodávanou výrobcem kování). Viditelná část kování umístěná na křídle má na sobě
vyraženy symboly kapky a nápis „Olej“. Symboly jsou vždy vyraženy v místě malého
otvoru, do kterého vazelínu, případně olej aplikujeme.

•

Všechny pohyblivé díly kování - obzvláště v místě tzv. rohového vedení a nůžek –
musí být seřízeny. Seřízení a výměnu dílů, vysazování a zavěšování otevíravých
křídel může provádět jen odborně způsobilá firma.

•

Prohlédněte vizuálně stav a funkčnost těsnění. V případě poškození nebo deformace
lze výměnu těsnění objednat.
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UPOZORNĚNÍ: jak již bylo uvedeno výše, pravidelně kontrolujte čistotu odvodňovacích drážek
a otvorů ve spodní části rámu.

Seřizování
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Promazávání
Návod k údržb

kování pro okna z PVC - pro koncové uživatele
X

Regulování p ítlaku k ídla
k rámu prost ednictvím
ru n stavitelného exzentru
(mimost edového vále ku):

X

1. Povytáhnout
2. Otá ením nastavit
pot ebný p ítlak
(+/- 0,8 mm)
3. Nechat zp t zasko it

Pro lehkost chodu kování
je nutné kování Winkhaus
autoPilot cca. jedenkrát
ro n promazat mazacím
tukem.
Chráníte tím kování p ed
p ed asným opot ebením.

Uzavírací místa ozna ená "X " jsou použita
jen u v tších (vyšších, širších) oken.

X
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