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INSTRUKACJA
montażu, użytkowania oraz konserwacji
STOLARKI drewnianej
Firmy DREWDOM
Gratulujemy Państwu nabycie najwyższej jakości stolarkę drewnianą ,której jesteśmy producentem. Zakupiona Przez
Państwa stolarka wykonana jest zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, posiada m.in. DEKLARACJĘ
ZGODNOŚCI EC spełniając postanowienia załącznika ZA normy EN 14351-1:2006.

Produkt posiada 3 letnią gwarancję ( patrz warunki gwarancji w Karcie Gwarancyjnej ).
I.

MONTAŻ STOLARKI DREWNIANEJ.

Okna drewniane muszą być prawidłowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowały i nie ulegały szybkiemu
zużyciu. Zaleca się dokonywanie montaży przez autoryzowaną przez Producenta ekipę montażową. Od
prawidłowego montażu zależy bowiem działanie wszystkich elementów wyrobu, np. brak pionu lub poziomu,
nadmierny ścisk na ramy powodować może wygięcia i w konsekwencji niesprawność mechanizmów. Montując
stolarkę we własnym zakresie lub przez firmy nieupoważnione przez Producenta należy stosować się do
wskazówek zawartych w dalszej części Instrukcji.
MONTAŻ:
1. Mocowanie za pomocą stalowych kotew:
- W prawidłowo wykonanym montażu uszczelnienie powinno wyodrębniać trzy strefy na płaszczyźnie
grubości ściany. I – uszczelnienie środkowe stanowiące izolację cieplną i akustyczną ( poliuretanowa pianka
montażowa lub materiały włókniste jak wełna mineralna lub wata szklana); II – uszczelnienie zewnętrzne,
zabezpieczające przed zawilgoceniem od opadów atmosferycznych tak zwana izolacja paroprzepuszczalna (
folie paraizolacyjne ); III – uszczelnienie wewnętrzne chroniące przed wnikaniem pary wodnej tak zwana
izolacja paroszczelna (paroprzepuszczalne folie z włókniny poliestrowej klejone taśmą butylową lub
impregnowane taśmy poliuretanowe ).
- Kotwę należy zakleszczyć w specjalnie do tego celu przygotowanym rowku na tylnej stronie ościeżnicy i
przykręcić wkrętem samogwintującym. Kotwy muszą być zamocowane w odległości min. 150 mm od
wewnętrznego kąta okna, a odległości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić 500-700 mm.
- Ramę okienną ( bez skrzydeł okiennych lub szyb przy szkleniu stałym ) umieścić w otworze okiennym,
nierówności kompensując klockami drewnianymi.
- Ramę okienną ustawić należy dokładnie w pionie i poziomie, a następnie unieruchomić klinami
drewnianymi.
- Gdy rama znajduje się w swoim prawidłowym położeniu należy zamocować kotwy w murze przy pomocy
śrub montażowych / zaleca się stosowanie śrub montażowych do montażu stolarki firmy WURTH /.
- Po prawidłowym umocowaniu ramy okiennej za pomocą kotew należy założyć skrzydła okienne. Jeżeli
konieczna jest dodatkowa regulacja w pewnym zakresie można ją wykonać w miejscu zawiasów okiennych.
Z reguły stolarka regulowana jest w zakładzie produkcyjnym przed wyjazdem do klienta.
- Po stwierdzeniu prawidłowości działania stolarki otwarte przestrzenie pomiędzy ramą a murem wypełnić
należy masą uszczelniającą np. pianką poliuretanową, w ilości tylko niezbędnej do uszczelnienia, by nie
spowodować odkształceń ramy.
- Po stwardnieniu pianki ( zwykle po ok. 24 godzinach – dokładny opis znajduje się zawsze na opakowaniu
pianki ) można przystąpić do wykonania obróbek tynkarskich.
2.

Stolarkę drewnianą można mocować również za pomocą śrub montażowych do montażu stolarki firmy
WURTH, które wkręca się do muru bezpośrednio przez ramę.
- Przygotowanie i ustawienie okna lub drzwi odbywa się w sposób opisany powyżej.
- Zaleca się aby do wiercenia używać przedłużonych wierteł dla uniknięcia uszkodzeń profilu ramy.

Ze względów na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drewnianej należy ściśle
przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych ( odpowiednia
średnica otworu, długość śrub montażowych i inne ). Producent zawsze załącza niezbędną ilość środków do
montażu stolarki za wyjątkiem pianki montażowej.

II.

UŻYTKOWANIE – CZYSZCZENIE – KONSERWACJA

Wygoda użytkowanie jest jednym z atutów stolarki otworowej, powodującym jej tak szerokie
rozpowszechnienie. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach użytkowania, wynikających z
właściwości materiałów wykorzystywanych do produkcji tej stolarki. Pamiętać należy przede wszystkim o tym,
że :
1. W czasie transportu na miejsce wbudowania, stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem
powierzchni w postaci na przykład : zadrapań, wgnieceń, zbicia szyby.
2. Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ( punkt I ).
3. Nie należy uszkadzać powierzchni stolarki np. ostrymi przedmiotami / śrubokręty, szpachelki, noże /
lub środkami czyszczącymi powodującymi zarysowania.
4. Należy unikać kontaktu stolarki z gorącymi przedmiotami np. żelazko, grzałki, piecyka także otwartym
ogniem.
5. Zaleca się raz do roku / najlepiej wiosną po okresie grzewczym / czyszczenie i konserwację
powierzchni stolarki przy pomocy specjalnie do tego przygotowanych zestawów pielęgnacyjnych do
stolarki zawierających plyn do czyszczenia powierzchni z zabrudzen oraz preparat konserwujący
powloke malarska pod rygorem utraty gwarancji na powloki malarskie. Fakt konserwacji należy
udokumentowac w karcie lub książce gwarancyjnej. Zestawy do pielęgnacji powierzchni okien można
nabyc u producenta stolarki.
6. Zaleca się również coroczną konserwację uszczelek natłuszczając je specjalnym smarem lub wazeliną.
7. Niezawodność działania stolarki w dużym stopniu zależy regularnej konserwacji zastosowanych okuć
poprzez coroczne smarowanie ruchomych ich części. Do konserwacji używać można oliwki do
smarowania i konserwacji maszyn do szycia lub ze specjalnego zestawu do pielęgnacji stolarki. Fakt
konserwacji należy udokumentowac w w karcie lub książce gwarancyjnej.

