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ALUMIINIUMIST EHITUSSÜSTEEMIDE KASUTUS- JA
HOOLDUSJUHEND
1. Peale ehitussüsteemide paigaldust





Paigaldatud ust ja avatavat akent ei tohi 24 tunni jooksul kasutada, et oleks tagatud
toote konstruktsiooni lõplik fikseerumine.
Peale ehitussüsteemi paigaldamist eemaldada kaitsekiled raamipinnalt koheselt.
Kui peale ehitussüsteemide paigaldamis teostatakse nende läheduses veel
ehitustöid, siis katta ehitussüsteemid kinni vältimaks võimalikke vigastusi.
Uste ja avatavate akende palede viimistlemisel hoida avatäited kinnises asendis, et
tolmu, krohvi vms ei satuks avatäite lengi ja avatava osa vahele.

2. Ehitussüsteemide puhastamine
Puhastamine võib sageli katteid kahjustada ja seetõttu tuleb järgida järgmisi reegleid:
















Puhastada tuleb vähemalt kaks korda aastas.
Suurem tolm ja praht eemalda ukse ja avatava akna raami ning lengi vahelt
tolmuimejaga.
Värvitud pindade puhastamise soovitatav meetod on regulaarne puhastamine
pehme puuvillase lapiga ning sooja vee ja pesuvahendilahusega (nt 5%
nõudepesuvahendi lahus). Kõiki pindu tuleb puhastada pehme käsna või lapiga.
Pärast puhastamist tuleb pind korralikult loputada puhta veega.
Anodeeritud pindu võib pärast puhastamist ja loputamist poleerida kuiva, pehme
lapiga läike taastamiseks ja intensiivse kohaliku saastumise korral veidi poleeritud
abrasiivse poleerimispastaga ja kinnitatud peene spetsiaalse säilitusaine kihiga, mis
ei tohi sisaldada: vaha, vaseliini, lanoliini ega sarnaseid aineid.
Pinna puhastamiseks ei tohi pinnakatte temperatuur ületada 25 C°.
Puhastamiseks kasutatava vee temperatuur ei tohi ületada 25 C°. Ärge kunagi
puhastage pinda aurupuhastiga.
Enne pinna puhastamist tuleb katsetada selleks kasutatavate puhastusaine toimet
mittenähtaval pinnal. Kõrvaltoimete korral ei tohi katsetatud ainet kasutada.
Ärge kasutage väga happelisi ega leeliselisi puhastusvahendeid, mille pH on alla 5 või
üle 8, samuti pindaktiivsed ained, mis võivad reageerida alumiiniumiga.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega puhastage pinda hõõrdumise
teel. Pühkimisel ärge suruge kangast vastu puhastatud pind liigse suure jõuga.
Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid mis sisaldavad estreid, ketoone, alkohole,
aromaatseid aineid, glükooli ja klooritud süsivesinikke jne.
Ärge kasutage tundmatu päritoluga pesuvahendeid.
Ärge kasutage profiilide läheduses soola ja keemilisi jäätõrjevahendeid.
Puhastusaine maksimaalne kokkupuuteaeg ei tohi ületada ühte tundi. Vajadusel võib
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puhastusprotsessi korrata pärast 24 tunni möödumist.
Pärast iga puhastamist tuleb pind koheselt loputada puhta külma veega.
Perioodiline puhastamine hoiab ära intensiivse saastumise, mida on väga raske
eemaldada.
Regulaarne iganädalane puhastamine on soovitatav väli tingimustes, kus
dekoratiivne välimus ja kaitsefunktsioon on eriti olulised, näiteks poe sissepääsud
jne.

3. Ehitussüsteemide hooldamine
3.1. Usta ja avanevate akende hooldus
Uste ja avanevate akende regulaarne hooldus tagab nende pikaealisuse ja kerge
käsitlemise.









Hooldada tuleb uksi ja avanevaid aknaid vähemalt kord aastas.
Suluste liikuvatele osadele tilgutage määrdeõli (nt spetsiaalne lukuõli). Õli ei tohi
sisaldada happeid ja vaike.
Lukustussüsteemi optimaalse toimimise tagamiseks tuleb lukusüdamikku ja võtit
regulaarselt puhastada ja määrida. Kandke võtmele veidi kerget määrdeõli ja
sisestage võti paaril korral luku südamikku, nii et õli liiguks lukustussüsteemi.
Perioodiliselt tuleb kontrollida suluste nagu näiteks lukkude, käepidemete,
sulgurite, hingede elektriliste vasturaudade jne korrasolekut ning pingutada
vajadusel kinnituskruve.
Määrige akna lehe ja raami tihendeid selleks ettenähtud vahendiga (nt
silikoonõli).
Hoone ehituskonstruktsioonide aeglane deformatsioon ja uste ning akende
pikaajaline kasutamine võib põhjustada halva funktsioneerimise, millest
tulenevalt võib vajalikuks osutuda suluste järelreguleerimine. Probleemide
ilmnemisel palume pöörduge OÜ Koduaken müügiesinduse poole.

3.2. Mitteavanevate akende hooldus


Mitteavanevate akende funktsioneerimise tagamiseks tuleb teostada kord
aastas süstemaatilist kontrolli tihendite, kondensaadi avade, klaaside,
klaasimisliistude ning liiteplekkide korrasoleku üle. Probleemide ilmnemisel
palume pöörduge OÜ Koduaken müügiesinduse poole.

3.3. Katuste ja fassaadide hooldus


Katuste ja fassaadide funktsioneerimise tagamiseks tuleb teostada kord aastas
süstemaatilist kontrolli tihendite, kondensaadi avade, tuulutusavade, klaaside,
klaasimis- ja katteliistude ning liiteplekkide korrasoleku üle. Probleemide
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ilmnemisel palume pöörduge OÜ Koduaken müügiesinduse poole.
4. Ehitussüsteemide kasutamisel hoidu järgnevast







Ehitussüsteemidele ei tohi riputada täiendavaid koormuseid, millega ei ole eelnevalt
projekteerimise käigus arvestatud.
Ukse ja avatava akna lehte mitte tõugata või suruda vastu avatäite palet.
Mitte asetada esemeid ukse või avatava akna lehe ja lengi vahele.
Ärge jätke tugeva tuule korral uksi ja avatavaid aknaid kunagi lahti.
Ehitussüsteemide läheduses tuleks vältida töid, mis on seotud kuumade osakeste
lendlemisega (keevitamine, lihvimine vms).
Klaasidele ei tohi kleepida meie müügiesindusega kooskõlastamata kilesid.
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