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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Państwa nowe okna PVC wyposażone są w obwiedniowe,
kryte, jednoklamkowe okucia Roto NT doskonałej jakości.
Skrzydła zamykane są obwiedniowo, co zapewnia szczelność
przy silnych wiatrach i deszczach. W pozycji zamkniętej klamka
skierowana jest do dołu, w pozycji otwartej poziomo, a w pozycji
uchylnej do góry. Funkcję rozszczelnienia skrzydła uzyskujemy
poprzez ustawienie klamki pod kątem 45 stopni do góry (tylko w
skrzydłach uchylno-rozwieralnych) tak jak to pokazano na
rysunkach poniżej.

W celu uniknięcia usterek wywołanych blokadą okuć,
zwróćcie Państwo uwagę, aby żadna z ich części nie została
zanieczyszczona resztkami cementu, czy zaprawy murarskiej.
Każde okucie, przy regularnej konserwacji pracuje bez oporu i
zakłóceń. Dlatego raz w roku wszystkie ruchome części okuć
należy oczyścić z resztek kurzu, cząstek tynku i smarować je
smarem, olejem do maszyn precyzyjnych lub wazeliną
techniczną. W okresie prowadzenia robót budowlanych i
wykończeniowych po montażu okien należy zwrócić szczególną
uwagę na zabezpieczenie okuć obwiedniowych, gdyż ich
zabrudzenie może spowodować zablokowanie się mechanizmu
okuć i ich uszkodzenie.
Okna plastikowe nie wymagają malowania ani nanoszenia
jakichkolwiek warstw ochronnych. Należy jedynie dbać o
zachowanie ich w czystości. Lekkie zabrudzenia ram należy
czyścić za pomocą letniej wody z dodatkiem nieagresywnych
środków myjących gospodarstwa domowego. Przy silniejszych
zabrudzeniach
należy
użyć
mleczka
czyszczącego,
bezchlorowe-go. Nie zaleca się używania proszków do
szorowania, drucianych szczotek itp. ponieważ oddziałują one
niekorzystnie na powierzchnię ram okiennych. Należy też unikać
kontaktu ram z gorącymi przedmiotami takimi jak żelazka,
grzałki, piecyki. Dbanie o czystość ram okiennych powoduje, iż
zachowują one swój biały, estetyczny wygląd przez wiele lat.
Uszczelki raz w roku należy oczyścić z zabrudzeń i
przesmarować olejem do maszyn precyzyjnych za pomocą
szmatki.
W oknach montowane są pakiety szyb jednokomorowych. Szyby
są ze sobą sklejone hermetycznie, a więc nie ma do ich wnętrza
dostępu. Jakiekolwiek ciała obce (lub para wodna) występujące
pomiędzy szybami wskazuje na uszkodzenie (rozszczelnienie)
pakietu. Mycie szyb polega jedynie na umyciu zewnętrznych
powierzchni szyby zespolonej. Do mycia należy używać
typowych środków gospodarstwa domowego używanych do
mycia szyb i luster. Nie należy stosować past i żrących środków
chemicznych. Nie wolno też zdrapywać zabrudzeń ostrymi
narzędziami. Należy zabrudzenia najpierw namoczyć i po chwili
zetrzeć czystą, miękką szmatką.

Okno zamknięte

GRATULUJEMY PAŃSTWU ZAKUPU DOSKONAŁYCH
OKIEN PVC !
ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK
POZWOLI NA WIELOLETNIE, BEZPROBLEMOWE
UŻYTKOWANIE OKIEN.
Okno otwarte

INSTRUKCJA MONTAŻU
Montaż okien i drzwi należy powierzyć wykwalifikowanej i
doświadczonej firmie. W przypadku samodzielnego montażu
prosimy kierować się podanymi niżej wskazówkami.

Okno uchylone

- Oczyścić otwór.
- Zdjąć skrzydła z ramy.
- Ustawić ramy na listwie progowej.

Okno rozszczelnione

- Zamocować ramę klinami drewnianymi w narożach.
- Założyć kotwy lub przymocować dyble. Nie mogą być one
monto- wane w odległości większej niż 20 - 30 cm od naroża,
natomiast między sobą maksymalnie mogą być oddalone o 70
cm.
- Sprawdzić poprawność położenia ościeżnicy w pionie i w poziomie.
- Przykręcić kotwy do muru lub przymocować ramę dyblem do
ściany.
- Zawiesić skrzydła i dokonać ewentualnej regulacji.
- Uszczelnić styk ramy z murem pianką poliuretanową.
- Po zawiązaniu pianki obciąć nadmiar równo z ramą okna.
- Po wykonaniu obróbek tynkarskich i malowaniu zerwać folię
ochronną z ramy i skrzydeł.
! UWAGA !
Folię ochronną należy zerwać najpóźniej po upływie trzech
miesięcy od zamontowania.

Wszystkie operacje klamką należy dokonywać zawsze przy
dociśniętym skrzydle do ramy . Nie należy manewrować klamką,
gdy okno jest otwarte lub uchylone. Okna wyposażone w tzw.
“blokadę błędnego położenia klamki” uniemożliwiają poruszanie
klamką przy otwartym lub uchylonym oknie.
Uszczelki zastosowane w oknach mogą ze względu na zmianę
temperatury ulec lekkiemu pofałdowaniu co jest zjawiskiem
całkowicie normalnym, wynikającym z rozszerzalnością materiału
pod wpływem skrajnych temperatur. Uszczelki nie są przyklejone
do ram na stałe lecz wsunięte w specjalny wrąb i dzięki
możliwości kurczenia i rozkurczania nie ulegają one znacznym
naprężeniom co wielokrotnie wydłuża ich żywotność.
REGULACJA - w zasadzie regulacja nie jest konieczna.
Potrzeba regulacji może jednak zaistnieć w przypadku
niespodziewanych zmian w obudowie lub przy wieloletnim i
intensywnym użytkowaniu. Objawia się to lekkim oporem i
tarciem skrzydła o ramę podczas zamykania okna. Dlatego też
Państwa okna wyposażone są w regulację ustawienia skrzydła
we wszystkich płaszczyznach. Regulacji można dokonać
samodzielnie używając kluczyka gimbusowego lub zgłosić to w
punkcie zakupu okna.
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