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AKENDE JA USTE HOOLDAMISE NING KASUTAMISE JUHEND

LADUSTAMINE
 Aknad ja uksed (edaspidi Tooted) tuleb ladustada vertikaalasendis kuivades ja hea
ventilatsiooniga ruumides, hoolikalt kaitstuna määrdumise ja mehhaaniliste
vigastuste eest.
 Pakendatud Toodete pikemaajalisem hoiustamine niiskes ruumis või õues võib
põhjustada toodete kahjustumise.
 Peale pakendist avamist ja enne paigaldamist soovitame toodetel 2-3 tundi
“hingata”.

KAITSMINE
 Paigaldamisjärgsete siseviimistlustööde teostamisel kaitsta avatäidete sisepinnad
kile, paberi või maalriteibiga vältimaks mehhaanilisi vigastusi, määrdumist, puitosade
liigniiskumist. Kaitsev kile ja teip eemaldada koheselt peale tööde lõppu, et tagada
puitosade optimaalne niiskus ning teibi kerge eemaldamine viimistlust kahjustamata.
 Kaitsta Tooteid tsemendi ja lubjavee eest, mis võib pöördumatult vigastada
viimistluskihti.
 Toodete viimistluse ja puidu riknemise vältimiseks tuleb Toodete märgunud pinnad
peale kondensaadi tekkimist (märgade protsessidega ehitustööde käigus või kütmata
ruumides kondenseerub väljaaurunud vesi ehitise jahedatele pindadele) koheselt
kuivatada ja ruumid ventileerida. Ruumide pideva kõrgema suhtelise niiskuse taseme
korral puit pundub ja Tooted riknevad.
 Ehitusmaterjali transport läbi akende ei ole soovitav, selleks tuleks kasutada
ukseavasid. Juhul, kui on vältimatu aknaavade kasutamine, siis tuleb akna raamid
kindlalt fikseerida, kaitsta lengi alumised detailid sobivate materjalidega (teip, vineer,
kartong) vältides veeliistu paindumist või muul viisil kahjustamist, sest vastasel juhul
ei ole aken enam õhutihe ning soojapidav.

PUHASTAMINE
 Puitpindadel vältida kontakti lahustite, alkoholi, bensiini või agresiivsete
puhastusvahenditega. Mitte kasutada poleerivaid puhastusaineid.
 Toodete puhastamisel kasutada selleks ettenähtud neutraalse pH-tasemega
vahendeid.
 Tooteid ei tohi puhastada teravaotsaliste tööriistadega (noad, metall-pahtlilabidad,
terasvill jms), mis kahjustavad puidu või klaasi pealispinda.

HOOLDAMINE
Peale tavapärase puhastuse soovitame teha Toodetele igal aastal ka ülevaatuse. See tagab Toodete
pikaajalise tõrgeteta funktsioneerimise.
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Kõrvaldada tolm ja mustus puitosade ja tihendi vahelt tolmuimejaga.
Puhastada veeliistu veeäravoolu avad.
Puhastada tihend veega niisutatud lapiga.
Puhastada ja hooldada puitosad AS Lasita Aken poolt soovitatud spetsiaalse
hoolduskomplektiga:
 puhastusvahendiga immutatud lapiga puhastada puidupinnad;
 kuivatada puhta lapiga;
 pehme rätikuga kanda puidule piki kiudu hooldusvahend.
 Puhastada, õlitada ja reguleerida sulused vastavalt ROTO NT aknasulustega
akende kasutus- ja hooldusjuhendile (vt AS Lasita Aken Garantiitingimused _
LISA 4)

NÕUSTAMINE JA PARANDAMINE
Täiendavat informatsiooni ja lisateavet saate AS Lasita Aken esindustest.
Vajadusel abistame Teid reguleerimis- ja parandamistöödel.

GARANTII
Garantii kehtib kui Tooted on paigaldatud avasse vastavalt ehitusnormidele ja on järgitud AS-i Lasita
Aken Garantiitingimusi.
Garantii alusel ei lahendata probleeme, mis on põhjustatud järgnevatest tegevustest:
 ei ole järgitud AS Lasita Aken Garantiitingimusi
 ei ole järgitud käesolevat AS Lasita Aken Toodete hooldamise ja kasutamise
juhendit ;
 Tooteid kasutatakse mittesihtotstarbeliselt;
 Toodete detailid (klaas, sulus, käepide jmt) on purunenud mehaanilise vigastuse
tagajärjel;
 Tooted on paigaldatud ekstreemsetesse tingimustesse.
Täpsemad garantiitingimused on kirjeldatud Müügilepingu lisas 1 „AS Lasita Aken
Garantiitingimused“ ja AS Lasita Aken koduleheküljel:
http://www.lasita.ee/est/kasulik-teada1/garantiitingimused.html

LISAKS:
Klaaspakettide paigaldamise, hoiustamise ja hoolduse kohta saab infot:
http://baltiklaas.sggs.com/Baltiklaas/KLAASITEAVE/Tehniline%20info/Paigaldamine_hoiustamine_ja_
hooldus.asp
Kvaliteedinõuded klaaspaketile, visuaalse kvaliteedi hindamise juhend ja garantiitingimused:
http://www.baltiklaas.sggs.com/Baltiklaas/KLAASITEAVE/Tehniline%20info/Juhendid_ja_normid.asp

Parimate soovidega,
AS Lasita Aken

2/2

