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Pokyny pro užívání oken typu EURO68/78
Okna jsou vyráběna z třívrstvé lepené nenapojované (popř. napojované) lamely EURO68/78. Tyto výrobky byly vyrobeny nástroji
světoznámé rakouské firmy LEITZ systémem ProfilCut, EURO IV 68/78, rádius R8. Použití tohoto materiálu zaručuje vynikající
vlastnosti výrobku .
Dobré okno může být více nežli prostředek pro výměnu vzduchu a tepla: je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou
kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámů a křídel,
zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit.
Aby byla zachována funkčnost kování pro okna a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:
1) u částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení
2) všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat (uzávěry a uzavírací čepy mazat technickou vaselinou, do všech
vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla),
3) je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.
Aby si okna zachovala svoje vlastnosti co nejdéle, je potřeba zvolit vhodný nátěrový systém a následně také dodržovat systém průběžných a
pravidelných kontrol, údržby a renovačních nátěrů.
Průběžná a pravidelná kontrola: tímto pojmem se rozumí vizuální kontrola dřevěných stavebních dílů, kontroluje se, zda není povrch
mechanicky nebo jinak poškozen. Provádí se nejméně 2x do roka, avšak vždy po náhlé povětrnostní události. Zjištěná mechanická poškození je
třeba neprodleně opravit.
Údržba povrchů: tento pojem představuje použití udržovací sady REMMERS Aidol Pflege-Set.
Renovace povrchů: rozumí se provádění obnovovacích nátěrů po určité době, která závisí na podmínkách souvisejících s mnoha faktory
(odstín, prostředí, zabudování, konstrukce, atd.).
Komplexní obnova nátěrů: provádí se po uplynutí doby životnosti nátěrových systémů.
DOPORUČENÍ:
1) akrylátová barva má dobu zrání šesti až osmi týdnů. Po tuto dobu by povrch dřevěných dílů neměl být čistěn. Pouze při zašpinění
nebo poškození při montáži je nutno tato místa okamžitě vyčistit nebo opravit; pro další čištění doporučujeme používat Aidol PflegeSet. Dají se použít i běžné čistící prostředky. V žádném případě se nesmí aplikovat agresivní čistící prostředky, zejména abrazivní
čistící písky a krémy, dále čistidla obsahující kyseliny a organická rozpouštědla,
2) ke zlepšení odolnosti nátěru doporučujeme minimálně jednou ročně použít udržovací sadu Aidol Pflege-Set, která může zvýšit
životnost dřevěných dílů až o několik let. Tato sada obsahuje čistící a napouštěcí emulzi,
3) pro povrch dřevěných dílů ošetřených lazurovacími laky platí rozdílná životnost podle barevných odstínů:
a. bezbarvá lazura je bez jakékoli ochrany před UV zářením, proto je v tomto případě nutná pečlivá kontrola již po prvním
roce. Případná renovace je nutná nejpozději za dva až tři roky
b. světlé lazury je potřeba kontrolovat nejpozději do dvou let a renovovat za tři až pět let podle vlivu okolního prostředí
c. tmavé odstíny lazur se renovují podle aktuálního stavu, nejpozději však po pěti letech. Totéž platí i pro krycí barvy.
4) U oken nebo venkovních dveří tmavých barevných odstínů lazur a krycích barev dochází vlivem slunečního záření ke vzniku
vysokých povrchových teplot. Tento fakt může zejména u borovice způsobit výron pryskyřice. Nejedná se však o technický
nedostatek, ale tato skutečnost je způsobena přírodními vlastnostmi dřeva.
5) Pro účely renovačních nátěrů doporučujeme materiály pro řemeslné zpracování. Pro renovaci lazurovacího laku to je materiál Aidol
Fensterlasur streich Qualitet nebo Aidol Farblasur a pro renovaci krycí barvy materiál Aidol fensterdecklack weiss nebo RAL.
6) Před aplikací omítek pečlivě zakryjte povrch rámů a křídel, používejte jen ty lepící pásky, které jsou určeny pro akrylátové laky, např.
od firmy REMMERS nebo STORCH 490950 (jinak hrozí odtržení laku). Lepící pásky by měly být odstraněny do dvou týdnů po
nalepení. Řiďte se pokyny výrobce pásky. K odstranění nepoužívejte ostré a špičaté nástroje
7) V zimních podmínkách je nutno současně topit i větrat. Důkladně větrat je nutno zejména při omítkářských a při podlahářských
činnostech (mokré procesy). Pokud na vnitřní straně okna začíná kondenzovat voda, je nutno okamžitě začít větrat. Doporučuje se
větrat nárazově a intenzívně, nikoli trvale pootevřeným oknem. Relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 40-50% relativní
vzdušné vlhkosti.
8) Je nutné kontrolovat, zda nedošlo k poškození zasilikonování skel do křídel. Pokud je v některém místě zřejmé poškození, ihned toto
místo opravte neutrálním transparentním silikonem.
9) Mikrotrhlinky a drobná poškození povrchu vznikají rychle, například po krupobití. Voda tak může proniknout pod nátěr a u jehličnatého
dřeva se projeví tzv. modrání dřeva. Tomu se zabrání včasným použitím udržovací sady, jejíž ekologické a rychle schnoucí
komponenty uzavřou mikrotrhlinky a voda tak nemůže vnikat do dřeva.
10) Nedopusťte přídavné zatížení křídla, přitlačení křídla k okraji okenního otvoru, nedopustit vložení jakýchkoli překážek do otvoru mezi
křídlem a rámem.
11) Pokud jste obdržely okna bez povrchové úpravy, je nutno je co nejdříve natřít. Při natírání se řiďte technologickými postupy výrobce
barev.
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