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UPORABA IN VZDRŽEVANJE PVC OKEN
PVC okna in vrata zaradi svojega izrednega tesnenja zahtevajo drugačen način prezračevanja prostorov. Bodite
pozorni, da okna večkrat dnevno odpirate (vsaj po 10 minut), saj tako poskrbite za ustrezno izmenjavo zraka v
prostoru ter preprečite nabiranje kondenzirane pare na notranji strani elementov.

ČIŠČENJE PVC OKEN
Čiščenje oken je možno z vsemi obstoječimi čistili, razen s čistili v prahu, ki lahko povzročijo površinske
poškodbe.
V podjetju SeCOM imamo v ponudbi set za vzdrževanje oken, ki vsebuje specialno čistilo za okenski ali vratni
okvir in krilo, specialno mazilo za nego silikonskih tesnil ter specialno olje za lahkotno delovanje okovja.
Pri zidarskih delih je potrebno zaščititi elemente z zaščitnim trakom in se izogibati dotikov z ostrimi predmeti
oz. materiali.

MAZANJE OKOVJA
Priporočamo mazanje okovja vsaj 1x letno s strojnim oljem na vseh gibljivih delih. Prav tako je priporočljivo
tudi mazanje tesnil vsaj 1x letno, saj le-ta čez čas otrdijo, kar lahko poslabša tesnenje oken.

ODSTRANJEVANJE ZAŠČITNE FOLIJE
Zaščitno folijo je potrebno takoj po montaži odstraniti, saj je kasneje to težje storiti, ker se lepilo veže s PVC
profilom (npr. zaradi vremenskih vplivov). Folija je namenjena zaščiti med transportom oken in zaščiti pri
montaži.
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PREZRAČEVANJE
Za vzdrževanje optimalne klime v prostoru je zelo pomembno pravilno prezračevanje oziroma zračenje.
Večkrat na dan je potrebno v prostor spustiti novo količino zraka, saj to vpliva ne le na naše zdravje in počutje,
temveč tudi na kvaliteto zraka v prostoru.

ODPIRANJE NA VENTUS OZIROMA "NA KIP"
Pri odpiranju na ventus bodite pozorni, da pravilno sledite navodilom. Kadar želite okno odpreti na kip, je
potrebno pomakniti kljuko v začetni položaj. Velikokrat se namreč zgodi, da imamo okno že odprto po
horizontali, nato pa le obrnemo kljuko v položaj za odpiranje na ventus. V tem trenutku se krilo okna na treh
straneh sname iz okovja.
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