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Pokyny k užívání dveří vchodových, vnitřních a
protipožárních dle ČSN 746401 a 730852,EURO68/78
Dveře jsou vyrobeny z těch nejlepších komponentů, které může evropský trh nabídnout. Technologie užité
při výrobě jsou plně srovnatelné s těmi, které používají renomovaní výrobci dřevěných dveří. Vše toto
zajišťuje potřebnou kvalitu i pro náročné zákazníky.
Abyste si však zachovali tyto vlastnosti, je nutné o dveře řádným způsobem pečovat.
Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků. Prvním
a hlavním nepřítelem všech výrobků ze dřeva je vlhkost. Je nutné, aby v prostorách byla relativní vlhkost
vzduchu v rozmezí 40 až 50%. Pokud vlhkost překračuje stanovený limit, je nutno trvale odvětrávat stavbu
a tím zamezit poškození výrobků.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené dlouhodobým působením vysoké relativní vlhkosti neodvětrané
stavby. Proti tomu není ze strany výrobce ochrany i když jsou dveře impregnovány. Zamezte tomu, aby se
na vnitřní straně dveří vysrážela voda.
V případě dodávky bez povrchové úpravy nenese výrobce odpovědnost za sníženou ochranu výrobku
špatně provedenou povrchovou úpravou. Dále je nutné tyto dveře, hlavně vchodové, z obou stran
zasilikonovat neutrálním silikonem (čirý, barevný), aby nedocházelo k zatékání vody mezi rám dveří a sklo
popř. kazetu.
Doporučený postup povrchové úpravy (vše barvami pro PÚ dřeva, př. vodouředitelné akrylátové laky
– Sayerlack, Remmers, Dufa, …):
• 1x základní nátěr (impregnace pro venkovní (popř. vnitřní) použití s obsahem fungicidů a
herbicidů proti plísním, houbám a hmyzu.
• 1 – 2x vrchní nátěr (lak odolný povětrnostním vlivům – není třeba u vnitřních dveří)
• Pozn. Při nanášení se řídit technologickým postupem výrobce povrchových úprav.
Výrobce neodpovídá za tyto vady:
•
•
•
•
•

Běžné opotřebení, které odpovídá stáří výrobku.
Vady způsobené jakýmkoliv zásahem do výrobku.
Vady způsobené nevhodným použitím (vysoká relativní vlhkost, použití pro jiný účel než byly
vyrobeny, …).
Vady, které měly být zjištěny již při převzetí výrobků.
Vady, které byly způsobeny v důsledku neodborně provedené povrchové úpravy.
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