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NAVODILA ZA UPORABO, ČIŠČENJE
IN VZDRŽEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE

ABC STAVBNEGA POHIŠTVA IZ ALUMINIJA

Surovina: aluminij

Materiali, iz katerih je izdelano stavbno pohištvo določajo
kakovost, zvočno-toplotno učinkovitost ter življensko dobo
izdelkov.
Značilnosti, ki ločujejo aluminij od drugih materialov, se
izkažejo v manj vzdrževalnih delih zaradi trdnosti (fizične
in mehanske) ter stabilnosti površinske obdelave, ki
ostane dolgo obdobje ohranjena in nespremenjena.

Pravilna vgradnja-”namestitev”

Drugi ključni dejavnik življenske dobe in učinkovitosti stavbnega pohištva je “pravilna vgradnja”.
Pri tem ima veliko vlogo sposobnost in izkušenost izvajalca
del, kajti le “pravilna vgradnja” omogoča trajnost in učinkovitost stavbnega pohištva.

Uporaba in čiščenje:
nekateri predlogi za pravilno vzdrževanje
Kvaliteta, učinkovitost ter dolga življenska doba oken in vrat
so zagotovljeni ob upoštevanju nekaterih osnovnih nasvetov o uporabi in potrebnem čiščenju izdelkov.
Namen tega priročnika je uporabniku razložiti kako z minimalno pozornostjo in nekaj preudarnosti doseči, da stavbno
pohištvo tudi po dolgih letih ostane lepo in učinkovito.
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Zakaj je potrebno izvajati vzdrževalna dela

Stavbno pohištvo iz ALUk sistemov (profili, okovje, tesnila) so izdelki visoke
kakvosti.
Profili, okovje in tesnila so izdelani po najstrožjih normah in predpisih ki veljajo na področju stavbnega pohištva. Izdelki ALUk so izdelani, dobavljeni in
trženi s certifikatom kakovosti podjetja UNI EN ISO 9001: 2000
Za zagotovitev trajnosti in kakovosti stavbnega pohištva iz aluminija je
potrebno izvajati čiščenje in redna vzdrževalna dela tako kot velevajo
navodila v nadaljevanju priročnika.

!

V vsakem primeru se lahko obrnete na naše pooblaščene izvajalce, ki vam
bodo podali vse potrebne informacije in pomoč pri vzdrževanju in nastavitvah vašega stavbnega pohištva.

Skrb za varnost
Izvajalci so dolžni upoštevati CE standarde pri izdelavi stavbnega pohištva
po planu kontrole in proizvodnje ALUk.
Stavbno pohištvo izdelano in vgrajeno ob upoštevanju CE standardov
zagotavlja spoštovanje varnostnih zahtev in zakonskih določil o varnosti.

Kljub temu svetujemo da:
Upoštevate navodila za uporabo stavbnega pohištva ki vam jih izroči izvajalec. Tako se boste izognili nepravilnemu ravnanju s stavbnim pohištvom, ki
lahko privede do potencialnih nevarnosti.
Pazite da ne pride do pomečkanja prstov med krilom in okvirjem, ko odpirate ali zapirate okna ali vrata.
Pazite da ne pride do poškodbe zaradi udarca ob rob odprtega krila okna
ali vrat.
Pazite da zaradi naključnega zapiranja odprtih kril ne pride do nenamernega padanja predmetov puščenih na okenski polici.
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ZA VARNOST VAŠEGA DOMA
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ZA TRAJANJE VAŠEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
Za pravilno uporabo stavbnega pohištva
Vaš izvajalec in monter vam je zagotovo podal vse informacije in
navodila za pravilno uporabo vašega stavbnega pohištva.
Z vaše strani:
Zagotovite pravilno in redno prezračevanje prostorov, v izogib
prevelikemu zadrževanju vlage.

Izogibajte se nepravilnemu rokovanju s stavbnim pohištvom, ki
lahko privede do potencialne nevarnosti (npr. okno krilo - nagib)

Ne obešajte bremen na okenska ali vratna krila ter kljuke.

S kljukami rokujte primerno in ne “na silo”.

Odprtih kril ne naslanjajte ob štrleče predmete.

Ne vstavljajte predmetov med krilo in fiksni okvir.
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PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE
Čiščenje vrat in oken
S izrazom čiščenje mislimo na skupek postopkov ki jih je potrebno
izvesti na stavbnem pohištvu s ciljem da:
se izognemo trajnemu nalaganju agresivnih dejavnikov iz okolja na
površino oken in vrat, ki bi lahko povzročili korozijo.
ohranimo originalni videz površine (barvo, sijaj, nepoškodovanost)
Pogostost čiščenja je odvisna od koncentracije agresivnih
dejavnikov ( stopnja vlažnosti, industrijskega onesnaževanja, bližina morja, ...), ki so prisotni v okolju. Na osnovi veljavnega tehničnega predpisa (UNI10731-10733) in večletnih izkušenj ALUk priporoča
izvajanje čiščenja v sledečih intervalih:
3-6 mesecev v okoljih z manjšo industrijsko onesnaženostjo in/ali
daleč od morja. (marec, oktober)
1-3 mesece v okoljih z veliko koncentracijo prometa in/ali industrijskega onesnaženja in/ali v bližini morja (do 1500m). (marec, junij,
september, december)
Načini čiščenja stavbnega pohištva iz aluminija ALUk so precej
enostavni; v izogib nepotrebni škodi pa je potrebno upoštevati
nekatera nasvete.
Med čiščenjem površine ne smejo biti izpostavljene soncu.
Čistite z gobo ali mehko krpo navlaženo z ustreznim neutralnim
tekočim detergentom (podoben kot za čiščenje avtomobilskih
stekel).
Maksimalna temperatura vode v kateri razstopimo detergent je
lahko največ 20º C.
Izogibajte se uporabe parnih tlačnih čistilnih naprav in orodja z
ostrimi ali hrapavimi robovi. Ne uporabljajte agresivnih kemičnih
čistilnih sredstev (kisline, amonijak, varikina), čistil neznane kemične
sestave ter abrazivnih čistil (čistil z majhnimi strgalnimi delci).
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ZA VEDRINO VAŠE DRUŽINE

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE

ZA PRAVILNO TEHNIČNO POMOČ
Vzdrževanje stavbnega pohištva
S izrazom vzdrževanje mislimo na skupek postopkov ki jih je potrebno
izvesti s ciljem da se ohrani pravilno delovanje in poveča življenska
doba stavbnega pohištva.
2017

Pogostost izvedbe vzdrževalnih del je odvisna od intenzivnosti uporabe stavbnega pohištva; vsekakor pa priporočamo letni pregled.
Načini vzdrževanja stavbnega pohištva iz aluminija ALUk je precej
enostaven:
S sesalnikom odstarnite prah in umazanijo iz vmesnega prostora
med tesnili in okvirjem.
Če je potrebno za čiščenje rež in drenažnih kanalov uporabite
mehke lesene ali plastične paličice.
Letno mazanje premičnih delov tam kjer so premikajoči kovinski deli
v kontaktu. Ni pa potrebno posebno vzdrževanje nasadil.
Priporočamo vam , da se za tehnično pomoč (nastavitve okovja in
popravila) obrnete na našega pooblaščenega izvajalca.

Obiščite nas na spletni strani www.aluk.si

Pooblaščeni izvajalec:
Alumit trgovina in storitve d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec
tel: +386 5 393 20 00
fax: +386 5 393 20 10
e-mail: info@aluk.si
www.aluk.si
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