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perfektní údržba vašich oken rehau
tipy k údržbě a čištění

Správné čištění
Ihned po namontování okna
sejměte ochranou fólii.
Pak odstraňte z viditelných
ploch i vnitřních drážek veškeré
nečistoty a případně přilepené
zbytky malty, barev, lepidel apod.
vodou nebo speciálními čistidly
na PVC profily.
Znečištění prachem nebo
deštěm odstraníte jednoduše
libovolným čistícím prostředkem
(bez obsahu písku a rozpouštědel) a jemným hadříkem.
Okenní tabule čistěte čistou,
teplou vodou a dobrou kůží
na čištění skel.
Vyvarujte se prosím používání:
– čistících a leštících prostředků
na bázi rozpouštědel nebo
obsahující agresivní látky a
odstraňovacích čističů, jako
např. aceton, zředěné syntetické praskyřice atd.
– abrazivních látek
– tvrdých nástrojů, jako jsou
např. špachtle, drátěné
kartáče, drsné houby atd.
Ke správnému čištění Vašich
oken Vám doporučujem používat
čistič REHAU, který si můžete
zakoupit u Vašeho dodavatele

oken. Tento čistič je bez rozpouštědel, šetrný k povrchové
vrstvě, ph-neutrální a působí
antibakteriálně.
Údržba a péče o okna
Kování okna udržujte vždy
v čistotě. Částečky nečistot
mohou způsobit nadměrné
opotřebení funkčních částí
kování a tím ovlivnit bezproblémovou funkčnost Vašeho
okna.
Minimálně jednou za rok je
potřeba pohyblivé části kování,
jako jsou panty, zavírací díly,
sklopné nůžky, atd. promazat
kapkou oleje, aby se Vaše okno
dalo bez námahy otevírat a
zavírat.
Těsnění je možné umývat vodou,
ale následně se musí promazat
silikonem.

Doporučujeme údržbu dílů
kování, jako je seřízení uzavíracích dílů a plynulého chodu
otevírání a zavírání, ponechat
na pracovnících kvalifikovaných
zpracovatelských firmem (Vašeho
dodavatele oken.
Správné větrání
Moderní okna jsou velmi těsná. Z
důvodu této těsnosti je pravidelné
větrání velmi důležité:
– reguluje vnitřní vlhkost a teplotu v místnosti
– vymění vydýchaný vzduch
za čerstvý
– vyvarujete se vzniku vodního
kondenzátu a plísní
– zajišťuje zdravé klima a
příjemné životní podmínky.

Pro získání čerstvého vzduchu je
mnohem výhodnější souběžné
otevření všech oken a dveří.
Za dvě až tři minuty je vzduch
ve všech Vašich místnostech
vyměněn.
Za tuto dobu se nestačí ochladit
stěny a po zavření oken se tak
vzduch rychleji ohřeje.
Efektivní způsob větrání Vám
zajistí minimální ztráty tepla a tím
ušetří náklady na topení.
Pokud se budete řídit našimi
odbornými tipy a doporučeními,
můžete zachovat nejen bezvadný
vzhled, ale také dokonalou
funkčnost Vašich oken.

Vyvarujte se během topné sezóny
větrání pomocí nepřetržitě sklopeného okna (ventilačka).
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