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Á L T A L Á N O S   Ó V I N T É Z K E D É S E K 
 

ELKERÜLENDİ: Biztonsági rendszerek vagy légkondicionáló gépek felszerelésekor ne fúrjuk át a mőanyag 

nyílászárók keretét, mert az ezáltal okozott sérülés felépítési és mőködési problémákat okozhatnak. Emiatt az 

ablakokra vonatkozó jótállási garancia is elveszhet. 

 

FIGYELEM: Ha nem a megfelelı (számú) segítséget veszik igénybe a nyílászárok szállításánál és beépítésénél, a 

nyílászárókban kár keletkezhet, illetve személyi sérülés is történhet. 

 

FIGYELEM: A nyílászárókhoz tartozó kiemelés-gátlók (vagy szelıztetı-pöckök) csak az ön kényelmét szolgálja, 

meglétük nem biztosít védelmet betörések, behatolások ellen. 

 

FIGYELEM: A nyílászárókhoz tartozó szúnyogháló csak a bogarak elleni védelemre szolgálja, meglétük nem 

biztosít védelmet betörések, behatolások ellen. 

 

FIGYELEM: A CertainTeed Magyarország Kft által gyártott nyílászárók alapfelszereltsége nem tartalmaz 

biztonsági üveget. A törött üveg darabjai sérülést okozhatnak. Adott helyeken a biztonsági üveg 

alapkövetelmény lehet az építkezés, vagy nyílászárók cseréjekor. 

 

FONTOS: kérjük, ne felejtse el betartani az alábbi óvintézkedéseket: 

1. ne használjon maró vagy dörzsölı tisztítószereket vagy bármilyen szilikon alapú oldószert a nyílászáró 

mőanyagkeretén, mert a felületet károsíthatják, vagy a mőanyag elszínezıdését okozhatják. 

2. ne használjon savas, lúgos szereket, ecet koncentrátumot vagy ammóniát, melyek a nyílászárók 

üvegtömítését károsíthatják. 

3. ne használjon benzin alapú kenıanyagot vagy oldószert, mert az a nyílászárók elszínezıdését okozhatják. 

4. ne fújjon rovarírtószert a nyílászárókra, és ne használja azoknak a közelében se, mert a mőanyagban kárt 

vagy elszínezıdést okozhatnak. 

5. Kerülje el borotvapengék, éles tárgyak vagy koszos rongyok használatát, mert megkarcolhatja a nyílászárót. 

 

TISZTÍTÁS: az üveg és a mőanyag rész tisztításához használjon egyaránt meleg vizet, általános üvegtisztítót vagy 

enyhe házi mosószert. 

 

KOSZ ELTÁVOLÍTÁSA: enyhe olaj, erıs zsír, viasz, zsírkréta, aszfalt, kátrány, stb szennyezıdéseket és foltokat 

kizárólag izopropil alkohollal tisztítsa. A felesleget mőanyag- vagy fakaparóval távolítsa el. A foltos részek 

takarításánál figyeljen, hogy ne nagy nyomással, erıvel tisztítsa. A foltok eltakarítása után vízzel öblítse le a 

felületet. 

 

FONTOS: a CertainTeed Magyarország nem vállal felelısséget a tisztítószerek, kellékek helytelen használatából 

vagy helytelen alkalmazásából a mőanyag nyílászárókban bekövetkezett hibákért, sérülésekért. 
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M Ű K Ö D T E T É S I   T A N Á C S O K 
 

A CertainTeed magas teljesítıképességő mőanyag tolópaneles ablakok és teraszajtók úgy készültek, hogy 

stílussal, hosszú élettartammal rendelkeznek. Egy keveset nekünk is törıdnünk kell velük, hogy minden esetben 

magas hatékonysággal mőködjenek az Ön megelégedésére. 

 

Tartsuk tisztán a nyílászárók alsó, párkány vagy küszöb részét, és adott esetben zárjuk ıket biztonságunk és az 

idıjárási viszonyok által okozott kosz elkerülése érdekében. 

 

A tolópaneles ablakok párkány részét mindig tartsuk tisztán, ezzel elısegítve könnyő csúszásukat és megfelelı 

záródásukat. Az ablaksínek végén elhelyezkedı vízelvezetı lyukakat ajánlatos mindig nyitva tartani. Ha bármikor 

az ablaksín alatti részre lenne szükségünk, emeljük ki az ablakpaneleket, és egy kötıtő segítségével emeljük fel 

a vízelvezetı lyuknál, és emeljük ki az ablaksínt. 

 

A levegıszennyezettség szintje városról városra változhat. Ahhoz, hogy az emelıpaneles ablakok egyenletes 

mőködését biztosítsuk, az ablakot mőködtetı forgókat évente kezeljük tiszta száraz teflon spray-jel. A teflon 

spray jellegérıl kérjük, érdeklıdjön viszonteladójától vagy a CertainTeed Magyarország Kft-tıl. 

 

A szellıztetı funkciót biztosító pöckök (ha található az ablakon) az alábbiak szerint mőködnek. Vegyük 

figyelembe, hogy a nyitott ablak magában hordhatja bármilyen veszély kockázatát. A szellızı funkció használata 

elıtt zárjuk be az ablakot, nyomjuk be a szellızı funkciót biztosító pöcköket egyenként, majd nyomva tartva 

toljuk addig felfelé, amíg ki nem ugrik a helyérıl. Toljuk addig az ablakpanelt, ameddig a pöckök engedik. 

 

A szúnyoghálót (ha található az ablakon) szükség szerint mossuk. A drótból készült szúnyogháló igényelhet 

polírozást vagy fızött lenmagolaj bevonatot. A szintetikus anyagból készült szúnyogháló nem igényel különleges 

bánásmódot. 

 

A CertainTeed két-emelıpaneles ablakai könnyen mőködtethetı, egyensúlyt biztosító rendszerrel vannak 

ellátva. Ezért bármilyen pozícióban vannak az ablakpanelek, a mozgatása nem igényel nagyobb erıkifejtést. Ne 

csapkodjuk az ablakpaneleket. 

 

A CertainTeed mőanyag nyílászáróknak megfelelı a hıszigetelésük, ezért a nyílászáró hıszigetelt üvegén és a 

kamrás profiljában nem csapódhat le a pára. Abban az esetben, ha páralecsapódást észlel, akkor az azt mutatja, 

hogy a lakásában a levegı pára szintje meghaladta az ajánlott szint maximum értékét. 
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T I S Z T Í T Á S   É S   G O N D O Z Á S 
 

Az üveg megtisztításához általános üvegtisztítót és foszlás mentes rongyot vagy szarvasbırt használjunk. Gumis 

ablaktörlı használata meggyorsítja az üveg száradását. Az üveg és a mőanyag rész tisztításához használjon 

egyaránt meleg vizet, általános üvegtisztítót vagy enyhe házi mosószert. Alaposan öblítse le a nyílászáró 

mőanyag részét tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a rajta maradt mosószert. 

 

Az egy-, illetve két-emelıpaneles ablakok ablaksínjeit idınként tisztításra szorulnak, hogy megakadályozzuk a 

por felgyülemlését. A panelek mőködését tovább javíthatja, ha tisztítás után az ablak síneket tiszta, száraz 

teflon spray-vel fújjuk be. A teflon spray jellegérıl kérjük, érdeklıdjön viszonteladójától vagy a CertainTeed 

Magyarország Kft-tıl. 

 

Mind az egy-, mind a két-emelıpaneles ablakok alsó része kibillenthetık a könnyő tisztítás érdekében. A 

kibillentéshez, emeljük fel az alsó ablak panelt 2-5 cm-re a párkánytól, a panel tetejének sarkaiban található 

pöcköket toljuk egyszerre az ablak belseje felé, és óvatosan billentsük ki a panelt. Tisztítás közben, mindig 

támasszuk meg az ablak panelt. Ha végeztünk, csukjuk vissza az ablakpanelt függıleges helyzetbe, hogy fel vagy 

lefelé tudjuk mozgatni. 

 

A két-emelıpaneles ablakok felsı ablakpaneljei ugyancsak kibillenthetıek. Toljuk le a felsı ablakpanelt az 

ablakkeret tetejétıl számított 10-13 cm-re, a panel tetejének sarkaiban található pöcköket toljuk egyszerre az 

ablak belseje felé, és óvatosan billentsük ki a panelt. Tisztítás közben, mindig támasszuk meg az ablak panelt. 

Ha végeztünk, csukjuk vissza az ablakpanelt függıleges helyzetbe, hogy fel vagy lefelé tudjuk mozgatni. 

 

Az egy-, vagy két-tolópaneles ablakok tisztításához nyissuk ki az ablakot. Kényelmesen ragadjuk meg a 

mozgatható ablakpanel jobb és bal oldalát a panel alján. Ezután emeljük meg olyan magasra, amennyire lehet, 

és mozgassuk a panel alját magunk felé. Az ablakpanelt a lépések megfordításával tehetjük meg. A két-

emelıpaneles ablakok mindkét ablakpanelja a fent leírtak szerint tisztítható. 

 

A teraszajtók küszöb részén elhelyezkedı gördítısíneket tartsuk tisztán az apró törmelékektıl, mert 

akadályozhatják a teraszajtó egyenletes mőködését. . Ahhoz, hogy a teraszajtók egyenletes mőködését 

biztosítsuk, a teraszajtók zárjait évente kezeljük tiszta száraz teflon spray-jel  Az üveget általános ablaktisztítós 

vagy lágy mosószeres foszlás mentes ronggyal vagy szarvasbırrel tisztítsuk. Alaposan öblítse le a nyílászáró 

mőanyag részét tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a rajta maradt mosószert. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

• Ne használjon benzin alapú kenıanyagot vagy oldószert, mert az a nyílászárók elszínezıdését okozhatják. 

• Ne használjon maró vagy dörzsölı tisztítószereket vagy bármilyen szilikon alapú oldószert a nyílászáró 

mőanyagkeretén, mert a felületet károsíthatják, vagy a mőanyag elszínezıdését okozhatják. 

• Ne fújjon rovarírtószert a nyílászárókra, és ne használja azoknak a közelében se, mert a mőanyagban kárt 

vagy elszínezıdést okozhatnak. 


