Lasiliukuseinän käyttö- ja huolto-ohjeet
Lasiliukuseinän käyttö

Turvallisuus

Lasiliukuseinää käytetään painikkeen avulla
(kuva 1).

Olemme tehneet teille käyttäjäys- Näkyvät puite- ja karmiosat on hyvä tarkistaa Helat on pidettävä puhtaana. Erityisesti alaja puhdistaa noin puolen vuoden välein pai- liukukiskon päälle ei saa jäädä hiekkaa yms.
tävällisen ja turvallisen tuotteen.

Painike ylöspäin liukuovi on kiinni.

Huomioithan kuitenkin aina, että
kaikki ovea käyttävät saavat asiPainike alaspäin liukuovi on auki.
anmukaisen opastuksen, erityiLukitus avataan tai suljetaan vääntönupista tai sesti lapset. Varomaton käyttö voi
avaimesta.
johtaa vaaratilanteisiin, esimerkiksi puristumisiin liukuoven ja
karmin väliin.
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kallisista olosuhteista riippuen. Puhdistus voidaan suorittaa yleispesuaineilla.

Puuosien pintakäsittelyvaurioita havaittaessa korjaustoimenpiteet on suoritettava
välittömästi. Korjausmaalauksessa puuosien kosteusprosentin tulee olla kuitenkin
alle 15 %, joka saavutetaan kesäisin.

Helat
joka voi vaurioittaa liukuoven rullastoa.

Helojen puhdistus voidaan suorittaa yleispuhdistusaineilla ja mekaaniset osat tulee tarpeen
mukaan voidella esimerkiksi lukkoöljyllä, n. 2-3
vuoden välein. Erityisesti painikkeen ja pitkäsulkijan mekaaniset osat vaativat voitelua säännöllisesti, kuva alla.

Korjausmaalausohjeet:
Turvallisuus syistä liukuovi on
irtonainen maali, lakka ja puuaines
aina lukittava paikoilleen, myös 1. Poista
esim. harjalla.
auki asennossa (painike ylhäällä), 2. Hio maalattava kohta ja poista hiontapöly
ettei se liiku itsestään.
huolellisesti.
Lasiliukuseinän huolto

Lasiliukuseinä on hyvä tarkistaa ja puhdistaa
säännöllisin väliajoin riippuen käyttökohteen
olosuhteista vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lasipinnat

Kuva 1. Liukuoven painikkeen käyttö.

HUOM: Ovilehti avataan tasaisesti liu’uttamalla ja vain kahvan ollessa ala-asennossa. Mikäli painiketta käännetään ”vauhdista” niin se vaurioittaa tiivisteitä. Liukuovi
on siis aina pysäytettävä ennen painikkeen
kääntämistä kiinni asentoon.

Puhdista lasipinnat aina tarvittaessa. Lasipinnat eivät kestä voimakkaasti emäksisiä aineita, kuten sementti, kalkki, emäksisiä puhdistusaineita yms.
Lasipintojen puhdistukseen voi käyttää mietoja yleispesuaineita tai lasien pesuun tarkoitettuja erikoistuotteita. Aina on huolehdittava, että pesuvesi ei pääse lasin ja puun
väliin ja tätä kautta vaurioittamaan tuotteen rakennetta.

3. Pese maalattavat pinnat homepesuliuoksella (noudata valmistajan ohjeita).
4. Kyllästä paljastuneet pinnat peruskyllästeellä ja anna kuivua
5. Maalaa pinnat tarkoituksen mukaisilla maaleilla kolmeen kertaan (ulkopuolelle vain ulkokäyttöön tarkoitettuja maaleja). Varo
maalaamasta tiivisteosia, sillä ne voivat
vaurioitua reagoidessaan maalin kanssa.

Tiivisteet ja silikonisaumat

Muuta huomioitavaa

Tuotteessa olevat tiivisteet ja silikonisaumat
on tarkastettava myös huollon yhteydessä.
Vaurioituneet tiivisteet tulee vaihtaa uusiin
energiatalouden säilyttämiseksi ja silikonisaumat tarvittaessa uusia vesitiiveyden säilyttämiseksi.

Nykyiset pintakäsittelyaineet säilyttävät ominaisuutensa käyttöolosuhteista riippuen 5-15
vuotta. Tuotteen käyttöiän jatkamiseksi on uusintamaalaus suoritettava tarpeen mukaan,
riippuen ympäristön aiheuttamista: lika-, kosteus- ja valo-olosuhteista sekä mekaanisesta
kulutuksesta.

Mikäli käytössä on pinnoitettu lasi, on
puhdistusmenetelmät varmistettava lasivalmistajalta.
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