Αγαπητοί μας πελάτες,
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων μας και σας εγγυόμαστε για την
άριστη λειτουργία τους, την κορυφαία ποιότητα και την υψηλή ασφάλειά τους.Τα
κουφώματά σας έχουν κατασκευαστεί με τα πιο υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
Για να έχετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής τους και την ασφάλεια που χρειάζεται το
σπίτι σας, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω, όσον αφορά στην καθαριότητα και τη
σωστή συντήρησή τους.

Σωστός καθαρισμός
Τα κουφώματα πλένονται προσεκτικά με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Καθαριστικά με
καυστικές ουσίες , όπως αλκοόλη ή αμμωνία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην
επιφάνεια και στα περιμετρικά λάστιχα του κουφώματος. Χρησιμοποιήστε μόνο
μαλακά πανάκια καθαρισμού. Η χρήση βούρτσας, γυαλόχαρτου ή οποιουδήποτε
άλλου αντικειμένου μπορεί να τραυματίσει την επιφάνεια ή τους μηχανισμούς του
κουφώματός σας. Θα πρέπει να προσέξετε και να απομακρύνετε τυχόν σκόνες και
σκουπιδάκια από τις κάσες, για να μπορεί το νερό να φεύγει ελεύθερα.

Για το χρώμα
Για τη μέγιστη διάρκεια ζωής του χρώματος, θα πρέπει να προμηθευτείτε από εμάς
το σετ συντήρησης της “Sikkens” , που αποτελείται από ειδικό καθαριστικό και
γαλάκτωμα συντήρησης. Συνιστάται η χρήση τους δύο (2) φορές το χρόνο σε
σκούρα χρώματα και σε βερνίκι και μία (1) φορά το χρόνο σε ανοιχτά χρώματα,
όταν η εποχή είναι ξηρή με κανονικές υγρασίες. Η εφαρμογή τους επαναφέρει τη
λάμψη στα παράθυρά σας και τα προστατεύει, επιπλέον, από την επίδραση των
ακραίων καιρικών συνθηκών. Εφαρμόστε το Sikkens Special Cleaner αραιωμένο με
νερό (max 10%) σε ένα ύφασμα και σκουπίστε ελαφρά όλη την ξύλινη επιφάνεια.
Στη συνέχεια εφαρμόστε το - φιλικό προς το περιβάλλον - γαλάκτωμα Sikkens
Maintenance Protector με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σε στεγνή επιφάνεια,
χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανόμενο σφουγγάρι . Το γαλάκτωμα στεγνώνει σε
10 – 20 λεπτά, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Η θερμοκρασία εργασίας πρέπει να
κυμαίνετε στους 15 - 25 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή, η διαδικασία εφαρμογής των
προϊόντων συντήρησης θα πρέπει να γίνετε σε ώρες που το κτίριο προστατεύεται
από το φως του ήλιου. Μην ξεκινήσετε όσο το κούφωμα είναι καυτό. Τα παράθυρα
σας θα λάμπουν σαν καινούρια. Χαρείτε την ένταση και την γυαλάδα των
χρωμάτων!

Για τα λάστιxα
Στα κουφώματά σας έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά λάστιχα μακράς διάρκειας
ζωής. Πρέπει όμως, κατά διαστήματα, να ελέγχετε εάν είναι σωστά στη θέση τους
και να τα καθαρίζετε με νερό και με ένα ήπιο καθαριστικό. Όταν παρατηρήσετε
φθορά ή κοκκάλωμα στην επιφάνειά τους, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε
αμέσως.

Για τους μηχανισμούς ανοιγομένων - ανακλινομένων κουφωμάτων
Οι μηχανισμοί Roto NT σας εγγυώνται την υψηλή αντοχή και την άψογη
λειτουργικότητά τους. Τα εξαρτήματα των μηχανισμών κατά τη χρήση τους θα
πρέπει να μας δίνουν την εντύπωση ότι λειτουργούν σωστά, χωρίς τριγμούς και
ελαττώματα. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να σφιχτούν ή να αντικατασταθούν. Για
την συντήρηση θα πρέπει τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο να λιπαίνονται σε όλα
τα κινητά μέρη και σε όλα τα σημεία κλειδώματος σε κάσα και φύλλο, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η μακροζωία τους. Οι μηχανισμοί επιτρέπεται
να καθαρίζονται μόνο με ήπιο υγρό καθαρισμού. Δεν επιτρέπεται, σε καμία
περίπτωση, να χρησιμοποιηθούν λιπαντικά που περιέχουν οξέα. Οι μηχανισμοί
πρέπει να διατηρούνται καθαροί από αποθέματα και ρύπανση οικοδομικών υλικών
όπως σκόνη, τσιμέντο, σοβά κτλ.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε δυσκολία κατά τη χρήση των μηχανικών μερών
ενός κουφώματος, μην προσπαθήσετε να τα θέσετε σε λειτουργία με βίαιο τρόπο.
Καλέστε τον ειδικό τεχνίτη της εταιρείας μας.
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