Drošība, lietošana un apkope – jūsu
loga vertības saglabāšanai
Ar ko sākt?
Loga aizsargfoliju noņemiet uzreiz pēc loga iebūves. Tad javeic sākotnējā loga
tīrīšana un no iebūves radušos netīrumu noņemšana.
Kā javeic profila un stikla regulārā kopšana?
No lietus un putekļiem radušos netīrumus no profiliem variet notīrīt ar parastiem
mazgāšanas līdzekļiem vai REHAU kopšanas līdzekli, izmantojiet mīkstu,
mitru salveti vai audumu.
Loga stiklu mazgājiet ar tīru siltu ūdeni un labas kvalitātes stiklu tīrīšanas ādu.
Lūdzu ņemiet verā:
▪ Neizmantojiet agresīvus, šķīdinātājus saturošus kopšanas vai pulēšanas
līdzekļus, piem. krāsu noņēmējus, acetonu u.c.
▪ Nelietojiet nekādus abrazīvus līdzekļus
▪ Neizmantojiet nekādus asus instrumentus kā spahteļu lāpstiņas, asmeņus,
drāšu birstes vai abarzīvus sūkļus, kas var neatgriezeniski sabojāt profilu
un stikla virsmu.
Kā notīrīt nopietnus netīrumus?
No gaisā esošajiem netīrumiem (metāla putekļi, kvēpi, industriālas
izcelsmes netīrumi) uz logiem var veidoties grūti notīrami traipi.
Lai šādus netīrumus vieglāk notīrīt, rekomendējam regulāri lietot REHAU
kopšanas –tīrīšanas līdzekli.
Rekomendācijas:
Lai nodrošinātu jūsu loga ilglaicīgu, nevainojamu darbību, rekomendējam
loga furnitūras apkopi un regulēšanu uzticēt REHAU logu ražotājam.
Loga kopšanai un tīrīšanai jums būs nepieciešami:
▪ Parastie mazgāšanas līdzekļi regulārai profilu un stikla tīrīšanai no
nelieliem netīrumiem
▪ Stiklu tīrīšanas āda, izcilam, caurspīdīgam rezultātam
▪ Tīra (bez sveķiem) eļļa furnitūras detaļu apkopei
▪ Mīkstas un mitras drānas skaistu, spīdīgu REHAU profila virsmu
kopšanai
▪ Silikona zīmulis blīvējumu kopšanai

Informācija par REHAU kopšanas un tīrīšanas līdzekļiem:
REHAU piedāvā dažādu profilu virsmu veidu tīrīšanai atšķirīgus tīrīšanas
un kopšanas līdzekļus. Tīrītāji ir iegādājami atsevišķi un arī kā komplekti
(kopā ar furnitūras eļļu, blīvējumu kopšans salveti un tīrāmo drānu). Šos
produktus vaicājiet savam REHAU logu ražotājam.
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Plastmasas virsmu tīrītāji un to sastāvdaļas
ir kritiski jāizvērtē. Papildus informāciju
variet meklēt avotā „Reinigung und Pflege
von Kunststofffenstern“ pie RALGütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme (www.gkfp.de) angļu un vācu
valodās.

Izvairieties no iespiešanas
Spraugā starp vērtni un
aplodu pastāv iespiešanas
risks.

Norādījumi furnitūras kopšanai:
Furnitūras kustīgās daļas ir jaeļļo
vismaz reizi gadā:

Logs:
Pie atvērta loga pastāv
ievainojuma risks no vēja
izraisītas vērtnes aizciršanās.
Vējainā laikā aizveriet logus.
Bīdāmās durvis:
Bīdāmās durvis aizveriet lēni
un uzmanīgi.

Norādījumi pareizai vēdināšanai:
Mūsdienīgie logi ir ļoti blīvi un ietaupa daudz kurināmā. Šī
iemesla dēļ ir ļoti svarīgu rūpēties par regulāru vēdināšanu.
Tas uzlabo gaisu telpās un vienlaikus novērš pelējuma
veidošanos, ēkas bojājumus un dzīves vides pasliktināšanos.

Novērsiet izkrišanas risku
Īpaši, ja mājās ir bērni,
uzmaniet, lai pie atvērtiem
logiem bērni nepaliek vieni.

Efektīvi vēdiniet, vienlaicīgi atverot
telpās visus logus. Ar caurvēju gaiss
īsā laikā pilnībā tiek atjaunots un
mājokļa daļas, mēbeles neatdziest.
Rekomendējamie vēdināšanas
veidi aprakstīti arī DIN 1946-6.

Neslogojiet logu
Nelietojiet logu kā drēbju
pakaramo, neatbalstieties uz
loga vērtnes.

Kļūme lietošanā – ko darīt?
Ja loga vērtne atvērtā stāvoklī pēkšņi
atgāžas, vērtne ir zaudējusi savienojumu
ar aplodu.
Tad jāveic sekojošas darbības:

Padomi verami-atgāžama
loga lietošanai
Logu atgāzt:
rokturis vertikāli uz augšu
Atgāzts logs
Logu atvērt:
Rokturis horizontāli

4. Pagrieziet rokturi vēlreiz par 90°
uz leju, kā aizvērtā stāvoklī.
5. Tagad variet atkal logu lietot kā
ierasts.
Jūsu logu ražotājs:

Logu aizvērt:
Rokturis vertikāli uz leju
Atvērts logs

Iespējamas tehniskas izmaiņas.

1. Pagrieziet rokturi atgāztas
vērtnes stāvoklī.
2. Piespiediet vērtni pie aplodas.
3. Pievelciet vērtnes pacēlāju, kas
pie roktura klāt pie vērtnes un
pagrieziet rokturi par 90°.

