
DÔLEŽITÉ POKYNY PRE 
ÚDRŽBU A ČISTENIE  
PLASTOVÝCH OKIEN  

DECEUNINCK.

Srdečne  Vám blahoželáme, že ste sa 
rozhodli pre okná a dvere, ktoré svojou
kvalitou a vlastnosťami zodpovedajú
najnovším trendom.

Na nasledujúcich stránkach nájdete 
návod na ich ošetrovanie.

Iba tak Vám budú okná z plastových 
profilov DECEUNINCK dlho slúžiť 
a robiť radosť.

NÁVOD, AKO ĽAHKO 
A BEZ NÁMAHY OŠETROVAŤ 

OKNÁ.

Rovnako ako každá stavebná časť aj  
okná podliehajú neúmernému zaťaže-
niu a námahe. Aby okno plnilo svoju 
funkciu, je potrebná správna starostlivosť 
a údržba. Prečítajte si preto nasledujúce 
pokyny: Materiál použitý na oknách 
DECEUNINCK nie je náročný na údržbu 
a veľmi ľahko sa ošetruje. Na dosiah-
nutie trvanlivosti odporúčame použiť 
nasledujúce čistiace prostriedky.

Na čistenie okenných rámov používajte 
bežné prostriedky na upratovanie v do- 
mácnosti, ktoré sa riedia vodou. Naj- 
lepšie je použiť pre tieto účely čistiace pro-
striedky  DECO-CLEAN, vyvinuté firmou 
DECEUNINCK. Tento čistiaci prostredok 
určený na čistenie okien dostanete  
u Vášho dodávateľa okien. Týmto prostried- 
kom je možné odstrániť  aj silné znečistenie 
(napr. znečistenie fixkou, apod.).

V žiadnom prípade nesmiete okná 
čistiť hrubými čistiacimi prostriedkami  
s obsahom abrazívnych prísad, rov-
nako je zakázané používať rôzne 
drôtenky - plastové alebo kovové 
na čistenie riadu, apod. Nikdy rámy  
nečistite organickými rozpúšťadlami, 
riedidlami, lúhmi alebo kyselinami 
všetkých druhov. Vzniklo by nebezpe-
čie poškodenia povrchovej úpravy.

ÚDRŽBA PLASTOVÝCH  
OKIEN DECEUNINCK

Úlohou údržby je, aby  nám okná  
slúžili čo najdlhšie.

Preto DECEUNINCK odporúča pra-
videlnú údržbu, ktorú je potrebné  
vykonávať 1x za rok.

a)  preskúšajte funkčnosť a premažte 
jednou kvapkou oleja do šijacích 
strojov všetky pohyblivé časti kovania

b)  skontrolujte tesnosť medzi krídlami



  a rámom, pri chybe nechajte  
vymeniť tesnenie

c)  skontrolujte odvodňovacie kanály 
a podľa potreby z nich odstráňte 
nečistoty

d)  vykonajte kontrolu upevňovacích 
skrutiek a kovania

Rámy z PVC nesmiete natierať. Nikdy 
nečistite rámy nasucho, zabráni sa 
tak poškrabaniu ich povrchu. Ak 
z iných dôvodov došlo k poškrabaniu, 
použite jemné brúsne papiere a to 
tak, aby nasledujúci brúsny papier 
bol vždy jemnejší ako predchádzajúci. 
Po obrúsení sa poškodené miesta 
preleštia ovčou vlnou. 

V žiadnom prípade ale nesmiete 
takýmto spôsobom postupovať pri 
profiloch, ktoré sú potiahnuté akry-
lovou fóliou s imitáciou dreva alebo 
s povrchovou úpravou Decoroc. 
V takom prípade sa obráťte na 
Vášho dodávateľa okien.

Bezpečnostné pokyny

Postarajte sa o to, aby pri manipulácii 
s oknami nedošlo k ich poškodeniu. 
Nikdy nepoužívajte okná ako pod-
ložku alebo na upevnenie iných 
predmetov.

Dbajte tiež na to, aby stav schodkov 
(rebríkov), z ktorých okná čistíte, 
vyhovoval bezpečnostným pred-
pisom, a vo výške buďte zaistení 
bezpečnostným pásom.

Váš dodávateľ:

okenné systémy
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ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ 
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