
INSTRUKCJA OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI STOLARKI 

    Okna produkowane przez firmę Witrynal Grzegorz Tobiasz, Marek Tobiasz wykonywane są z PVC. 

Decydując się na jej zakup musisz pamiętać o właściwościach materiałów wykorzystywanych do jej produkcji i przestrzegać 

kilku prostych zasad, aby mogła ona służyć przez długie lata.

W celu zapewnienia trwałości właściwości eksploatacyjnych:

- przepuszczalność powietrza i wodoszczelność –  należy 1 x w roku dokonać regulacji okuć i 2 x w roku konserwacji 

uszczelek oraz 1 x na 10 lat wymienić uszczelki.

- przenikalność cieplna – szyby zespolone zgodne z normą  EN 1279-5:2005+A2:2010 spełniają wymagania dotyczące 

trwałości ( na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producenta szyb zespolonych).

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKUĆ OKIENNYCH

              INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STOLARKI OKIENNEJ

    



KONSERWACJA STOLARKI
Profile

Normalne  zabrudzenia  mogą  być  usuwane  przy  pomocy  letniej  wody  z  mleczkiem  typu  CIF.  Stosowanie  środków
wybielających       lub czyszczenie na sucho ściereczką do usuwania kurzu jest niedopuszczalne. Silnie zabrudzone profile mogą bez
większego wysiłku być         wyczyszczone specjalnym środkiem do czyszczenia PCV, o który można pytać w punktach sprzedaży. 
Nie należy używać zawierających rozpuszczalnik środków polerskich i czyszczących.

Szyby
W oknach montowane są najczęściej pakiety szyb klejonych hermetycznie, a więc nie ma do ich wnętrza dostępu. Mycie 

szyb polega jedynie na umyciu zewnętrznych powierzchni szyby zespolonej. Do mycia należy używać typowych środków 
stosowanych do mycia szyb i luster. Nie należy stosować past i żrących środków chemicznych. Nie wolno zdrapywać zabrudzeń 
ostrymi narzędziami. Należy najpierw zabrudzenia namoczyć i po chwili zetrzeć czystą, miękką szmatką.

Uszczelki
Uszczelki w  stolarce  należy poddawać je następującym zabiegom konserwacyjnym:
 Regularnie przemywać letnią wodą z płynem do mycia naczyń w celu usunięcia zabrudzeń i kurzu.
 2 razy do roku przesmarować powierzchnie uszczelek wazeliną techniczną.
 W przypadku, gdy uszczelka wysunęła się ze szczeliny mocującej można ją z powrotem wcisnąć kciukiem na przeznaczone

do tego miejsce zaczynając od miejsca, w którym uszczelka jest jeszcze zamocowana.
! Należy unikać używania ostro zakończonych przedmiotów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia uszczelki.

Okucia
Państwa  okna  wyposażone  zostały  w  wysokiej  jakości  okucia,  których  zadaniem  jest  umożliwienie  prawidłowego

funkcjonowania okien w długim okresie czasu. Przynajmniej raz do roku  należy przeprowadzić następujące czynności:
- wykonać regulację okuć – zgodnie z rysunkami poniżej
- sprawdzić i ewentualnie skorygować jakość zamocowania elementów okuć
- części ruchome nasmarować lub naoliwić (można stosować wazelinę techniczną, smar lub olej maszynowy bez zawartości żywicy
i kwasów).

Wietrzenie pomieszczeń
- Zaleca się gruntowe przewietrzenie wszystkich pomieszczeń każdego ranka przez około 20 minut. Do lepszego efektu wietrzenia

należy otworzyć okna leżące naprzeciw siebie. Należy pamiętać, że uchylenie skrzydła na stałe jest często nie wystarczające. 

- Krótkotrwałe, kilkakrotne wietrzenie w ciągu dnia, na zasadach opisanych powyżej zaleca się stosować  również w ciągu dnia,
zwłaszcza w okresie zimowym. Podczas wietrzenia w okresie zimowym zaleca się wyłączenie kaloryferów.
- Zjawisko skraplania się pary wodnej na zewnątrz szyby zespolonej od strony pomieszczenia, może wystąpić mimo wietrzenia, 
w pomieszczeniach o dużej wilgotności, słabo ogrzewanych, lub o ograniczonej wentylacji. W takiej sytuacji zalecamy wykonanie
niezbędnych pomiarów skuteczności wentylacji przez jednostki do tego uprawnione. 


