
POKYNY PRO U�IVATELE
STØEŠNÍCH OKEN KUBESO
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Konstrukce rámu a køídla støešního okna KUBESO je zhotovena z lepeného masivu borového
døeva impregnovaného fungicidním napouštìdlem. Na základní impregnaci jsou naneseny
vysokotlakou metodou dvì vrstvy vodou øeditelného lazurovacího laku s UV filtrem. Vnìjší
oplechování je zhotoveno z hliníkového plechu s povrchovou úpravou nevy�adující údr�bu.

Døevìné èásti oken omývat slabým roztokem saponátu (nepou�ívat øedidla, písky a jiné
pøípravky, které by mohly narušit natøené plochy).
Otoèení køídla o 170 stupòù umo�òuje snadné mytí venkovní strany skla (obr. 1).
Okno lze v èistící poloze zajistit dìtskou pojistkou, která je umístìna v horní èásti køídla (obr.
2 a 3).

UMÝVÁNÍ OKNA

VÌTRÁNÍ

Okna v provedení KOMFORT a TERMO MAX jsou opatøena vìtrací klapkou, která zajiš�uje
stálý pøístup èerstvého vzduchu pøi zavøeném oknì. V zimním období je vhodnìjší provìtrat
byt krátkodobým úplným otevøením okna. Vìtrací klapku pou�ívat v zimním období pouze v
souèinnosti s odsavaèem par v kuchyních nebo v koupelnách, aby byl do místnosti pøivádìn
èerstvý vzduch z venku (obr. 4).
Správným vìtráním lze pøedejít srá�ení kondenzátu na sklech oken a zamezit tak
dlouhodobému pùsobení vlhkosti, která mù�e poškozovat nejen okno, ale i ostatní èásti bytu.

ÚDR�BA

Jedenkrát roènì promazat tøecí pant okna vhodným mazacím tukem. Pøípadné opravy nátìru
døevìných èástí oken provádìt akrylátovým lakem.
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SPRÁVNÉ VÌTRÁNÍ

NÁTÌROVÝ SYSTÉM

PREVENCE

ODSTRANÌNÍ SKVRN

Projekty nové bytové výstavby spojené se zateplením si kladou za cíl maximální sní�ení
nákladù na vytápìní. Výsledkem tìchto snah jsou nepropustné zdi a velmi tìsná okna. Tím se
odstranila pøirozená infiltrace vzduchu a lidskou aktivitou jako je dýchání, vaøení, sprchování,
praní a sušení prádla se vytváøí vlhkost. Pøi absenci úèinného vìtrání se vlhkost zvyšuje a
nadbytek pak kondenzuje na nejchladnìjších místech bytu - sklech oken. Pokud není místnost
vybavena nuceným odvìtráním, pak má nejvìtší úèinek krátké intenzivní opakované vìtrání,
pøi kterém se rychle za minimálních ztrát vymìní vzduch v místnosti. Vypneme topení,
otevøeme okna i dveøe a po 5 - 10 minutách tak docílíme rychlé výmìny vzduchu, kdy je
vlhký vzdduch nahrazen èerstvým suchým vzduchem. Opìt zapneme topení, aby se zvýšila
schopnost vzduchu pøijímat vlhkost. Takové intenzivní vìtrání je nutné opakovat 3 - 4x dennì,
zvláštì u novostaveb, kde postupnì vysychají èásti stavby vytvoøené tzv. mokrým procesem.
Pøi vìtších rozdílech teplot, hlavnì v ranních hodinách, se mù�e kondenzát na sklech oken
vyskytnout, ale tento jev by nemìl být trvalý.

Vaše okna jsou opatøena finským ekologickým, vodouøeditelným nátìrovým systémem
vysoké kvality a dlouhodobým odzkoušením v praxi. Jedná se o vodouøeditelný akrylátový
lak AQUATOP pololesklý, který je na okna aplikován po namáèecí impregnaci vysokotlakým
støíkáním.

Aby Vaše okna vydr�ela dlouho v co nejlepším stavu, nezapomeòte na dostateènou ventilaci
vzduchu, zejména v novostavbách, kde je relativní vlhkost vzduchu v místnostech vyšší. To
mù�e zpùsobit tvorbu plísní a poškození nátìrù (zmìkne). Obèasné umytí døevìných èástí
oken od prachu a neèistot a to vlhkým hadøíkem popø. s trochou saponátu.

Okenní rámy otøete vlhkým hadøíkem. Do vody mù�ete pøidat saponát (napø. Jar).
Nepou�ívejte silných øedidel z dùvodu porušení povrchu. Napøíklad hadøíkem namoèeným v
technickém benzínu mù�ete lehkým setøením odstranit skvrny po lepidle èi jiných látkách.

NÁVOD NA ÚDR�BU POVRCHÙ OPATØENÝCH LAKEM AQUATOP


