NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE POLKEN
VARNOSTNA NAVODILA PRI UPORABI
Polkna se uporabljajo za zunanje dele stavb z namenom senčenja. Omogočajo dodatno zapiranje in so lahko
vgrajena na okno ali vrata ali samostojno na zid. Zagotavljajo zaščito pred soncem in nezaželenimi pogledi v
prostor. Polkno ni predmet nosilnosti. Zaprto polkno torej ne predstavlja zaščite pred padci skozi okna in vrata.
Pri rokovanju s polkni, odpiranju ali zapiranju, čiščenju ali vzdrževanju, je potrebno poskrbeti za varnost pred
padci. Ne nagibajte se skozi okna. Polkna so izdelana iz trdnih in stabilnih materialov in imajo zaradi zagotavljanja
stabilnosti posledično tudi veliko težo. Pri tem je potrebno biti pazljiv na pravilno rokovanje, odpiranje in zapiranje,
saj v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.
NAVODILA ZA UPORABO
Pri uporabi polken, odpiranju in zapiranju, prosimo upoštevajte pravilno odpiranje kril polken. Pri zapiranju polken
bodite pozorni na pravilno zapiranje vseh zapiral. Pred odpiranjem polken preverite, da so vsi gibljivi mehanizmi
odpiranja pravilno odprti. Tako pri odpiranju, kot pri zapiranju je potrebno pazljivo in natančno rokovanje z
mehanizmi odpiranja/zapiranja, brez nepotrebnih premočnih pritiskov na mehanizme. Krilo polkna ne sme biti
preobteženo. Ko je krilo odprto, mora biti fiksirano v zaustavljalec polkna oziroma nosilec polkna, ki je po navadi
fiksiran na zid ali na dodatni okvir polkna. Ne vstavljajte nobenega predmeta v prostor med polkno in okvir.
Odpiranje in zapiranje polken ne sme biti v nobenem primeru oteženo. Prepričajte se, da je potek odpiranja in
zapiranja tekoč, brez preprek. Ko so polkna uporabljena za zatemnitev prostorov, je priporočljiva izmenjava zraka
med okni in vrati ter polkni. Tudi takrat, ko so polkna povsem zaprta, ni zagotovljena popolna zatemnitev prostora.
Pri temperaturah pod 0°C, lahko polkna in okovje zamrznejo. Pri tem pazite na premočne premike mehanizmov
odpiranja in v primeru, da polkna ostanejo blokirana, le-teh ne odpirajte ali zapirajte. Polkna bodo ponovno
delovala pravilno, ko bo hlad popustil.
Opozorilo: Pri odpiranju in zapiranju polken lahko pride do poškodb. Ne vstavljajte rok med mehanizme okovja
(kot npr.: med okvir in krilo). Pri sunkih vetra, večjih od 50 km/h morajo biti polkna zaprta in zapahnjena.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Za zagotavljanje dolge življenjske dobe polken, morajo biti le-ta redno vzdrževana. Priporočljivo je čiščenje vsaj
2-krat letno, še posebej pomembno na področjih v bližini morja in področjih, kjer je prisotnega veliko prahu. Za
čiščenje polken uporabite vodo ali vodo mešano s tekočim šamponom. Za boljši rezultat polkna po čiščenju
obrišite s suho krpo. Za odstranitev trdne umazanije je priporočljiva uporaba čistilnega kompleta za čiščenje ALU
stavbnega pohištva. Prav tako lahko uporabite naprave za pranje s pritiskom, pri tem pa mora biti curek vode
oddaljen vsaj 35 cm od elementov. Odsvetujemo vam uporabo teh naprav pri nizkih temperaturah. Polkna, ki
imajo zelo močne barve, lahko delno izgubijo odtenek barve med samim čiščenjem.
Opozorilo: Ne uporabljajte agresivnih čistil, alkohola, kislin ali grobih čistil in krp, ker se lahko poškoduje površino
polken in vgrajenih dodatkov ter okovja. Prav tako je potrebno čiščenje okovja z vodo in mazanje okovja z oljem,
še posebej na področjih v bližini morja.
SPLOŠNA UPORABA IN VZDRŽEVANJE
Pri okovju redno preverjamo njegovo pravilno lego, pritrjenost in obrabo. Razrahljane dele ponovno privijemo,
obrabljene dele je potrebno zamenjati. Enkrat letno je potrebno vse pregibne dele okovja namazati z oljem, ki se
nahaja v čistilno-negovalnem setu. Paziti moramo, da okovje med čiščenjem ostalih delov okna ne pride v stik s
korozivnimi čistili.
Priporočljiv stalen pregled vseh delov okovja polken, tako na delu zapiranja, kot na delih odpiranja ter pregled
vijakov, ki držijo vogale in ostale elemente polken z namenom preprečitve loma elementov in ostalih poškodb. V
primeru potrebne menjave delov polken, so na razpolago originalni nadomestni deli. Kakršnakoli operacija
večjega vzdrževanja, premontaže ali popravila polken naj se opravi samo s strani za to usposobljenega tehnika.
Mazanje okovja:
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