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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
Избирайки продуктите на „Станев“ ЕООД Вие правите стъпка напред към природата.
Нашите дограми, изработени от естествена дървесина и лакирани с водоразтворими лакове, са
екологично чист продукт, който не нарушава биологичното равновесие.
При правилна употреба и редовна поддръжка вашият прозорец ще има живот толкова дълъг, колкото е
необходим на едно дърво за да порастне и така ще съхраните хармонията в природата.

1.След доставката
Монтирането на дограмата непосредствено след доставката намалява опастността от физически
увреждания.Препоръчително е до монтажа дограмата да се съхранява на сухо проветриво място
задължително в закрито помещение.Прозорците се поставят така, че максимално да се намали
опастността от падане и увреждане на стъклопакета и дървените части.

2.След монтажа
Преоръчително е дограмата да се опакова старателно преди извършване на строителни
операции. Веднага след приключването им, в рамките на няколко дни, продуктите трябва да се
разопаковат, за да се избегне увреждане на лаковото покритие от облепващите материали.
2.1.Почистване
Редовното почистване и грижа са предпоставка за удължаване живота и функционалността на
Вашата дограма.
Веднага след монтажа следите от гипс и хоросан по крилата и касите се отстраняват с мека гъба и
вода.Стъклопакетът, гумените уплътнения и водобраните се почистват с препарат за стъкла или само с
хладка вода.
Мрежата на комарниците се почиства с мека четка и вода.

Внимание! НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ НИКОГА с:
-инструменти с остри ръбове-ножове, шкурки, метални шпатули , които увреждат лаковото
покритие предпазващо дограмата от влага, мухъл, UV лъчи и други вредни влияния.
-агресивни почистващи препарати на киселинна основа, абразивни препарати и разредителиацетон, киселини, кореселин, бензин и други подобни

2.2.Проветряване
Влажността в помещението е предпоставка за възникване на конденз и гниене на дървото.
Някои от ежедневните домакински дейности също допринасят за нарастване нивото на влажност- сушене
на дрехи в помещението, парата при готвене и др.
Желателно е да проветрявате минимум един път дневно по 10-20минути.
Най- висока е влажността в новопостроените сгради поради пресните строителни дейности и добрата
изолация, която не позволява на въздуха да циркулира.Препоръчително е такова помещение да се
проветрява минимум три пъти на ден по 30 минути.

2.3.Употреба и поддръжка на обкова
Начин на употреба:
-затворено-дръжката вертикално надолу
-отворено- дръжката хоризонтално
-за проветряване-дръжката вертикално нагоре /при двуосово отваряне/
Функционирането на обкова за двуплоскостно отваряне ще се улесни, ако при отваряне поддържате леко
срещуположния край на крилото.
Желателно е всички подвижни части на Вашите врати и прозорци да се смазват с машинно масло
минимум 2 пъти в годината. Смазочните масла намаляват износването и увеличават комфорта при
ползването на продуктите.
Никога не смазвайте ножиците и гърбовете на двуплоскостния и лагерите на плъзгащия обков.

2.4.Поддръжка на лаковото покритие
Производителят препоръчва лаковото покритие да се почиства минимум два пъти годишно с
хладка вода и неабразивен препарат за съдове.След измиването дървените части се подсушават с мека
кърпа и се намазват с препарат за освежаване на мебелни повърхности.
При забелязване на нарушения на лаковото покритие е необходимо лаковият слой да бъде възстановен,
което става с четка и лак препоръчан от производителя на дограмата.
Желателно е на всеки 5 години , след старателно почистване на дограмата да бъде нанесен един слой
прозрачен лак с цел възстановяване дебелината на лаковото покритие.

При възникване на затруднения по поддръжката на продуктите се обърнете за съвет към
производителя.

