ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK
A DECEUNINCK
MŰANYAG ABLAKOK
KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS
TISZTÍTÁSÁHOZ

Gratulálunk Önnek, hogy minőségükkel és tulajdonságaikkal a legújabb
trendeknek megfelelő nyílászárókat
választotta.

A továbbiakban útmutatást talál
a nyílászárók karbantartásához.
A DECEUNINCK műanyag profilokból
gyártott nyílászárók csak ezek betartása mellett fogják Önt hosszútávon
szolgálni és fognak nap mint nap örömet szerezni.

ÚTMUTATÓ A KÖNNYŰ
ÉS EGYSZERŰ
ABLAKÁPOLÁSHOZ
Ugyanúgy, mint bármelyik szerkezeti
elem, az ablakok is nagyfokú terhelésnek vannak kitéve. Ahhoz, hogy
az ablak teljesíthesse funkcióját,
megfelelő ápolást és karbantartást
igényel. Ezért figyelmesen olvassa el
a következő utasításokat.
A DECEUNINCK ablakok anyaga karbantartás szempontjából igénytelen,
egyszerűen ápolható.
A hosszú élettartam biztosítása érdekében a következő tisztítószerek
használatát javasoljuk. Az ablakok
tisztításához használjon vízzel hígítható háztartási tisztítószert, vagy
a DECEUNINCK cég által külön erre
a célra kifejlesztett, makacs szennyeződéseket, pl. filctoll firkát is eltávolító
DECO CLEAN-t, melyet a nyílászáró
gyártónál szerezhet be.

Semmilyen esetben sem szabad az
ablakokat szemcsés anyagokat tartalmazó tisztítószerekkel, vagy drótszivaccsal tisztítani. A tokokat ne tisztítsa
szerves oldószerrel, hígítószerrel, lúggal
vagy savval, mert a felületüket károsítaná.

A DECEUNINCK ABLALOK
KARBANTARTÁSA
A karbantartás célja, hogy ablakai
minél tovább szolgálhassák Önt.
Ezért a DECEUNINCK a következő,
évente 1x megismétlendő karbantartási beavatkozások elvégzését
ajánlja.
a)	ellenőrizze, és egy csepp varrógép olajjal kenje meg a vasalat
valamennyi mozgó részét
b)	ellenőrizze a szárny és a tok közötti tömítést, károsodás esetén
azt cserélje ki

c)	ellenőrizze a vízelvezető csatornácskákat, és szükség szerint
távolítsa el a szennyeződéseket
d)	ellenőrizze a tartócsavarokat és
a vasalatokat
A PVC-ből készült tokokat tilos festeni. Sose tisztítsa a tokokat szárazon,
mert felületüket károsítaná. Ha a
tok felületének sérülése valamilyen
okból mégis bekövetkezne, a javításhoz használjon finom csiszolópapírt
úgy, hogy a következő papír mindig
finomabb legyen, mint az előzőleg
alkalmazott. Az érintett területet
a csiszolást követően fényesítse gyapjúszállal. A Decoroc felületi kialakítású, vagy fautánzatú akrilfóliával
bevont profilok károsodása esetén
forduljon a nyílászáró gyártóhoz.

BIZTONSÁGI utasítások
Ügyeljen, hogy nem rendeltetésszerű
használattal ne okozza ablaka károsodását. Sose használja ablakait
alátétként vagy más tárgyak megtámasztásához.

DECEUNINCK
MŰANYAG ABLAKOK
KARBANTARTÁSA

Ügyeljen, hogy az ablakok tisztításához használt létra megfeleljen
a biztonsági előírásoknak. Nagyobb
magasságban
biztosítsa magát biztonsági hevederrel.
Az Ön forgalmazója és gyártója :

nyílászáró rendszer
DECEUNINCK, spol. s r.o.
VINTROVNA 23 - 664 41 POPŮVKY - CSEH KÖZTÁRSASÁG
TEL.: +420 547 427 777, FAX: +420 547 427 788
e-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.com

nyílászáró rendszer

