INSTRUKCJA KONSERWACJI STOLARKI
Zgodnie z Kartą Gwarancyjną, nabywca przedmiotu objętego gwarancją powinien dokonywać
okresowej konserwacji okien według niżej wymienionych zasad
•

Powłoki malarskie:

Konserwację przeprowadza się co 6 miesięcy (wiosną i jesienią) i polega ona na usunięciu drobnych
uszkodzeń, oczyszczeniu z kurzu i tłuszczu powierzchni akrylowej i naniesieniu miękką gąbką lub szmatką
balsamu do drewna firmy SIKKENS (dostępny w siedzibie sprzedawcy). Niezależnie od tego, czy okna są
pokryte farbą kryjącą czy lazurem, podwójny zestaw pielęgnacyjny daje im nowy blask i chroni dodatkowo
przed oddziaływaniem atmosferycznym. Przy regularnym stosowaniu zestawu pielęgnacyjnego przedłużają
Państwo okresy międzyrenowacyjne i trwałość stolarki okiennej i drzwiowej.
Do codziennego mycia powierzchni akrylowych należy stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące!

Uwaga:
Większość preparatów do czyszczenia szyb zawiera salmiak, który powoduje uszkodzenia powłok
akrylowych. Ewentualne pozostałości salmiaku należy bezwzględnie zmyć wodą i wytrzeć do sucha.
Przy wykonywaniu prac tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć powierzchnie akrylowe wyłącznie
foliami i taśmami samoprzylepnymi dopuszczalnymi do stosowania na powierzchnie akrylowe – z folii
PCV.
Po upływie okresu gwarancji na powłokę lakierniczą w ciągu 6 miesięcy należy przeprowadzić renowację
stolarki. Przed przystąpieniem do renowacji należy skontaktować się z producentem w celu otrzymania
potrzebnych informacji. W siedzibie producenta można nabyć wszelkie potrzebne do renowacji materiały.
Należy jednak bezwzględnie dokładnie zabezpieczyć elementy, nie podlegające renowacji, tj. falce okienne –
wraz z okuciami – oraz silikon. Należy również nie dopuścić do zetknięcia się farby z uszczelką.

W przypadku nabycia stolarki o profilu retro (ozdoby, brak metalowej listwy przyszybowej, szyna deszczowa
kryta)), konieczne jest wcześniejsze uzupełnienie powłoki lakierniczej na przyszyciu i szynie deszczowej, nawet
raz do roku.

•

Okucia:
Należy co najmniej raz w roku dokonywać natłuszczenia kroplą oleju wszystkich ruchomych części
okucia.

•

Uszczelki:
Konserwację należy przeprowadza się co 12 miesięcy. Uszczelkę należy oczyścić z kurzu i tłuszczów
przy zastosowaniu neutralnych środków czyszczących. Po osuszeniu uszczelkę gumową powlekamy
środkiem konserwującym dla elementów gumowych. Przy stwierdzeniu trwałych uszkodzeń lub
odkształceń uszczelkę należy wymienić.

•

Okna bez aluminiowej listwy chroniącej przy szybie oraz z drewnianą osłoną szyny
deszczowej:

w przypadku zakupu okien bez aluminiowej listwy chroniącej przyszybie oraz z szyną deszczową krytą
elementem drewnianym, zaleca się dokonywanie raz do roku renowacji tych powierzchni poprzez zmatowienie
powierzchni i pokrycie warstwą lakieru. Z uwagi na kąt nachylenia oraz bezpośredniość oddziaływania słońca,
deszczu, śniegu itp. elementy te są najbardziej narażone na działanie czynników atmosferycznych, co może się
objawiać łuszczeniem farby.

• Okna olejowane:
w przypadku zakupu stolarki olejowanej istnieje konieczność powtórnego naniesiena oleju na
powłokę okienną w ciągu 12 miesięcy od daty montażu stolarki. W siedzibie Producenta można
otrzymać wszelkie niezbędne materiały do olejowania oraz niezbędne informacje.
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