Mnoho užitku s Vašimi novými dřevěnými okny
a dveřmi!
Pro zachování dlouhé životnosti, Vám doporučujeme
dodržovat níže uvedené body

V první řadě: Ochrana oken během jejich instalace
 Při istalaci oken a dveří, chraňte povrchovou úpravu
před kontaktem s alkalickými omítkami, které mohou
způsobit zbarvení.
 K olepení rámů za použití zakrývací fólie a lepící pásky,
používejte pouze lepící pásky k tomuto účelu speciálně
určené. Nesmějí obsahovat rozpouštědla, změkčovadla
a musejí být odolné proti UV záření a povětrnostním
vlivům. Vhodná páska je např. TESA 4438, 4838, nebo
KIP 308.
 Nenechávejte okna polepená a zakrytá déle, než 14 dní.
Delší doba, než-li výše uvedená, může vést k hromadění
vlhkosti, nebo zvýšení přilnavosti pásky, což může při
následném odstraňování vést až k poškození povrchové
úpravy.

Ošetřování oken
 Po instalaci a následně v půlročních intervalech
kotrolujte stav povrchové úpravy. Okna omyjte a
zbavte je mastnoty.
 Po očištění a následnému vyschnutí povrchu naneste
ochranou emulzi 5102 značky ZOBEL pro dřevěná a
plastová okna.
 Případná poškození povrchové úpravy neprodleně
přetřete originálním lakem ZOBEL.
Údržba povrchu
V požadovaných intervalech musí být povrch očištěn na
vnější i vnitřní straně. Následně lze povrch lehce
přebrousit a přetřít stejnou barvou, jaká byla původně
použita výrobcem. Jaká barva byla použita na vaše okna,
se dozvíte u zhotovitele oken

Velmi důležité: Správné větrání
Zejména ve fázi stavebních prací (např. při omítání zdiva, Údržba povrchu odborníkem
aplikaci nivelačního potěru, tapetování), uvolněná voda
Využijte možnosti podepsání smlouvy s vašim
výrazně zvyšuje zátěž vzdušnou vlhkostí. Aby jste
zhotovitelem, o údržbě vašich oken a dveří.
zabránili poškození oken, zamezte, aby vzdušná vlhkost v
místnostech nepřesáhla úroveň 60%. Následná
doporučení vám dopomohou udržet zdravé prostředí ve
vaší domácnosti:
 V závislosti na užívání, zejména při fázi výstavby,
větrejte alespoň po dobu 15 minut několikrát denně a /
nebo používejte vhodný odvlhčovač.
 Při větrání otevírejte okna dokořán.

Váš zhotovitel:

Mytí Vašich oken a dveří
 Nová okna s čerstvou povrchovou úpravou, nechte
prosím nějaký čas dozrát. Mytí nových oken
doporučujeme provést až po cca šesti týdnech.
 K mytí používejte výhradně čistící prostředek na vodní
bázi „Reiniger 5101“ pro dřevěná a plastová okna
vyráběný firmou ZOBEL, nebo jiný, neutrální čistící
prostředek, zbavující povrch mastnoty.
 Aby nedošlo k nenávratnému poškození povrchové
úpravy, vyhněte se při mytí oken používání abrazivních
čistících prostředků, jako např. drátěnek, ocelové vlny,
nožů a zejména ředidel!
 Po dokončení instalace do stavby omyjte okapnice.
Odtokové kanály nesmějí být ucpané.
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