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DOLS-výroba Dveří. Oken, Listovních Schránek, a.s. zaručuje značku
kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008
Rozhodli jste se pro plastová okna dodávaná v systému VEKA, která odpovídají
nejvyššímu standardu.
Zde Vám předkládáme několik rad a pokynů pro ošetření a údržbu plastových oken.
•

Běžné ošetření plastových profilů a skel u
oken se provádí omytím mýdlovým roztokem.

•

Při tření a leštění vzniká na plastu
elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Na
odstranění tohoto efektu doporučujeme otřít
plastové profily čistým mýdlovým roztokem a
vzniklý film necháme zaschnout.

•

Pokud na oknech zůstaly informační a
ochranné nálepky je nutné nejdéle do 2
měsíců po zabudování oken.

•

!!! Nepoužívejte na plastové profily a povrch
skel abrazivní prostředky na bázi brusné
pasty, písku nebo drátěnek, ale ani organická
či syntetická rozpouštědla. Při použití těchto
prostředků mohou vzniknout na profilech
značná poškození povrchu, která jsou
neopravitelná.

•

•

•
•

Při stavební činnosti či rekonstrukci objektu
chraňte okna ochrannou folií, která zamezuje
mechanickému poškození povrchu, zejména
proti vápenným či cementovým maltám,
štukům a PUR pěnám.
Účinná ochrana proti prachu a maltě zajistí
funkčnost celoobvodového kování. V případě
znečištění může dojít k poškození kování při
následné manipulaci.
Ke krátkodobé ochraně použijte polepovací
pásku(folii) s nízkou přilnavostí.
Okna a dveře nesmí přijít do styku s horkým
předmětem (např. svařování v blízkosti okna) ,
je zde nebezpečí poškození profilů a skel.

Údržba funkčních částí okna:
•

Funkční kontrola celoobvodového kování a
těsnění.

•

Kontrola průchodnosti odvodňovacích kanálků
ve spodní části rámu, příp. jejich vyčištění
(vysavačem)

•

Promazání celoobvodového kování dle náčrtku
u pohyblivých částí, minimálně 1x ročně
jemným olejem (např. WD40)

•

Ošetření pryžového těsnění, minimálně 1x
ročně emulzí na pryž (např. glycerin).

•

Na základě těsnosti oken a dveří je nutné
provádět pravidelné větrání místností.

Jak správně větrat?
•

Větrat nárazově, kdy po dobu cca 10 minut při
plném otevření oken se vymění všechen
vzduch v místnosti za čerstvý. Takto větrat
doporučujeme 1 až 2 krát denně.

•

Účinným větráním zabráníme případnému
rosení skel i plastových profilů při relativní
vlhkosti vzduchu v místnosti.

•

K řízenému větrání místnosti lze využít
sklopení křídel do ventilační polohy, popřípadě
mikrospárového větrání.

•

Pokud zjistíte nějakou závadu, obraťte se včas
na svého prodejce, který Vám poradí a vážné
závady způsobené nevhodným používáním za
úhradu odstraní.

Přejeme Vám mnoho krásných chvil s naším kvalitním výrobkem.

