Cienījamais Klient!
Jūs, tāpat kā mēs, vēlaties, lai šīs jaunās konstrukcijas sagādā prieku un ērtības, tāpēc ievērojiet
sekojošo:
Plastmasas un alumīnija logu profiliem ir gluda un salīdzinoši izturīga virsma. Tāpēc to var viegli
tīrīt un apkopt, tomēr Jums jāņem vērā daži ieteikumi:
1) Veicot remontdarbus logiem jābūt aizvērtiem, tādējādi pasargājot mehānismu no celtniecības
putekļu un gružu iekļūšanas. Tūlīt pēc remontdarbu pabeigšanas noņemiet profilu
aizsarglīmlentas un nomazgājiet cementa vai javas netīrumus, pirms tie ir sakaltuši.
2) Logu rāmi tīriet reizē ar stiklu mazgāšanu. Parastus netīrumus var nomazgāt ar ūdeni, kam
pievienots kāds maigs tīrīšanas līdzeklis.
3) Piekaltušus netīrumus, kā piemēram ģipsi vai apmetumu, vislabāk noņemt ar koka vai
plastikāta špakteli (ja tie vēl mitri esot nav nomazgāti).
4) Eļļas un krāsa pleķus, nikotīna vai rūsas pleķus iespējams notīrīt tikai ar speciāliem tīrīšanas
līdzekļiem. Lai izvairītos no rāmja sabojāšanas, rūpīgi izlasiet līdzekļa lietošanas pamācību.
5) Rāmju slaucīšana ar sausu mīkstu lupatiņu veicina statisko putekļu nosēšanos, kā rezultātā tie
ātri kļūst netīri. Tāpēc laiku pa laikam ir vēlams lietot līdzekli vai drāniņu ar antistatiskām
īpašībām.
6) Nekādā gadījumā tīrīšanai nelietojiet asus metāla rīkus un agresīvas iedarbības tīrīšanas
līdzekļus, piemēram, nitrokrāsas šķaidītāju vai nagu lakas noņēmēju. Šie līdzekļi vienalga
atstās redzamas pēdas.
7) Stikla paketēs izmantotais stikls ir apstrādāts ar siltumtaupošu klājumu (selektīvs stikls), kura
funkcionēšanai nepieciešama brīva gaisa pieplūšana iekšējai stikla plaknei. Lai garantētu
pakešu drošu ekspluatāciju ir jānodrošina brīva gaisa piekļuve pie iekšējā stikla virsmas no
telpas puses. Tāpēc neizmantojiet palodzes kā plauktus. Ieteicamais atsevišķu priekšmetu
(piemēram, puķu pods) atrašanās attālums no stikla virsmas ir 10 cm, bet ne mazāks kā 3 cm.
Tāpat ir aizliegts iekšējo stiklu aplīmēt ar plēvi. Šie minētie ekspluatācijas noteikumu
pārkāpumi var radīt spriedzi stiklā un izsaukt tā saplīšanu.
Logu ilgmūžības nodrošināšanai reizi gadā jāveic īpašāka apkope:
1) Iztīriet putekļus un netīrumus no gropes starp rāmi un blīvgumiju.
2) Ierīvējat blīvgumijas ar speciālu “tauku-zīmulīti” vai vazelīnu. Tas palīdzēs gumijām saglabāt
savu elasticitāti.
3) Visas mehānisma kustīgās daļas praktiski neprasa īpašu apkopi, tomēr pilieniņš eļļas ilgākā
laika posmā var palīdzēt mehānisma vieglai darbībai.
4) Nekādā gadījumā neeļļot loga mehānisma pievadstangas un stūrus, proti – mehānisma
nekustīgās daļas.
Izdarot jebkādas manipulācijas ar loga rokturi, logam jābūt aizvērtā stāvoklī, t.i. - loga vērtne ir
piespiesta rāmim.

