
WYTYCZNE PRODUCENTA W SPRAWIE OCHRONY STOLARKI W  TRAKCIE

PRAC WYKOÑCZENIOWYCH I EKSPLOATACJI

Stolarka PCV i ALU firmy P.P. Oknoplus Sp. z o.o. spe³nia najwy¿sze
wymagania estetyczne i jakoœciowe. Aby w pe³ni wykorzystaæ jej zalety
nale¿y stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ.

W trakcie prowadzenia prac wykoñczeniowych i po ich zakoñczeniu
nale¿y zwróciæ uwagê na poni¿sze wytyczne. Stosowanie siê do nich
zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom stolarki i wyd³u¿y okres jej
bezawaryjnej pracy.

1.Nale¿y usun¹æ foliê ochronn¹ z profili PCV w ci¹gu miesi¹ca od
monta¿u, a z profilu ALU bezzw³ocznie ju¿ na etapie odbioru monta¿u.
Po  tym okresie, usuniêcie folii ochronnej z okien mo¿e byæ bardzo
pracoch³onne. Ponadto konstrukcje nara¿one s¹ na przebarwienia
w  wyniku reakcji PCV/ALU z foli¹ ochronn¹.
2.Na czas prac wykoñczeniowych nale¿y szczelnie zabezpieczyæ
okna/drzwi taœmami i foliami przed mo¿liwymi zabrudzeniami, takimi jak
piana monta¿owa, zaprawa murarska czy kleje lub farby, py³. W trakcie
prowadzenie prac tynkarskich i malarskich okna/drzwi musz¹ pozostaæ
zamkniête.
3.Okucia okienne nale¿y chroniæ przed zapylenie.
4.Stolarka wyposa¿ona w kontaktrony jest kontrolowana, pod k¹tem
poprawnoœci dzia³ania kontaktronów, na etapie produkcji oraz podczas
monta¿u.Kontaktrony powinny byæ pod³¹czone do instalacji alarmowej i
innej pe³ni¹cej funkcjê kontroln¹ w budynku, z  uwzglêdnieniem
parametrów maksymalnych dla zestyku kontaktronów tj. max 28V/1.0A.
Przekroczenie parametrów maksymalnych, uszkodzi kontaktron
nieodwracalnie, z koniecznoœci¹ odp³atnej wymiany na  nowy.

1.Transport materia³ów budowlanych przeznaczonych do prac
wykoñczeniowych nie mo¿e odbywaæ siê w sposób nara¿aj¹cy na
uszkodzenie konstrukcji okien lub drzwi balkonowych, wejœciowych,
przesuwnych.Newralgicznym miejscem s¹ progi oraz ramy konstrukcji.
2.W razie koniecznoœci takiego transportu nale¿y pozostawiæ
niezabudowany stolark¹ otwór technologiczny i wykorzystywaæ go
do  dostawy materia³ów, a zabudowaæ na koñcu.

1.Po zakoñczeniu prac wykoñczeniowych nale¿y sprawdziæ czystoœæ
okuæ, a w przypadku ich zabrudzenia oczyœciæ i nasmarowaæ w sposób
wskazany w umowie gwarancyjnej. Nie wolno doprowadzaæ
do  „zapiekania” okuæ.
2.Po zakoñczeniu prac wykoñczeniowych wskazane jest ponowne
wyregulowanie okien. Koszt takiej us³ugi jest niewielki w stosunku
do  wartoœci okien, a gwarantuje komfort podczas u¿ytkowania okien.
3.Drzwi wejœciowe PCV i ALU wyposa¿one s¹ w  monta¿owa wk³adkê
cylindryczn¹ zamka. Wskazane jest, aby po ukoñczeniu wszystkich
prac wyko- ñczeniowych wymieniæ wk³adkê monta¿ow¹ na docelow¹.
Nale¿y zawsze pamiêtaæ, aby wymiary geometryczne nowej wk³adki
by³y identyczne z wk³adk¹ monta¿ow¹.

Zabezpieczenie stolarki:

Transport materia³ów budowlanych:

Zakoñczenie prac wykoñczeniowych:



Ochrona Stolarki przed:

Najczêstsze skutki braku zabezpieczenia stolarki:

Mycie:

Konserwacja:

1.gor¹cymi przedmiotami /tj. palniki, grza³ki, czajniki z  gotuj¹c¹ wod¹/,
2.przedmiotami ostrymi mog¹cymi uszkodziæ okno/ drzwi,
3.œrodkami czystoœci powoduj¹cymi zarysowania,
4.œrodkami chemicznymi ¿r¹cymi i innymi mog¹cymi spowodowaæ
zniszczenie profili, szyb, uszczelek, okuæ,
5.Malowaniem powierzchni profili farbami, lakierami, œrodkami
konserwuj¹cymi i ochronnymi przeznaczonymi do innych celów.

1.Trwa³e uszkodzenia lub odbarwienia konstrukcji, oklein
dekoracyjnych profili.
2.Trwa³e odbarwienie pow³oki pakietu szybowego lub jego zarysowanie
niew³aœciwa i ciê¿ka praca okuæ

1.Ewentualne zabrudzenia spowodowane: zapraw¹ tynkarsk¹, rdz¹,
klejem, farbami, œrodkami impregnacyjnymi nale¿y bezzw³ocznie
usuwaæ w sposób wskazany w umowie gwarancyjnej. Do tego typu
zabrudzeñ stosowaæ wy³¹cznie odpowiednie dla twardego PCV
chemiczne œrodki czyszcz¹ce i poleruj¹ce.
Nie skrobaæ powierzchni profili i szyb!
2.Do mycia okien u¿ywaæ tradycyjnych œrodków myj¹cych/bez
rozpuszczalników!
3.Po ka¿dym myciu okna/drzwi nale¿y sprawdziæ dro¿noœæ kana³ów
odp³ywowych.

1.Uszczelki nale¿y przecieraæ wazelin¹ techniczn¹ przynajmniej 1 raz
w  roku w celu zachowania w³aœciwej sprê¿ystoœci i elastycznoœci
warunkuj¹cej m.in. szczelnoœæ okna.
2.Okucia nale¿y przesmarowaæ /zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹/
wazelin¹ techniczn¹ lub smarem silikonowym przynajmniej 1 raz w roku
w celu utrzymania niezawodnej i  lekkiej pracy elementów.
3.Stosowane œrodki pielêgnacyjno-czyszcz¹ce nie mog¹ zawieraæ
kwasów, zasad, ¿ywic, które naruszaj¹ pow³okê antykorozyjn¹ okuæ.


