Instrukcja obsługi i użytkowania wypełnień drzwiowych
1. Informacje dla użytkowników wypełnień drzwiowych.
Folię ochronną, która jest „naklejona“ na całej powierzchni usuwamy z wypełnienia drzwi najlepiej natychmiast po założeniu do
drzwi, najpóźniej jednak do 3 miesięcy. We własnym interesie starannie skontrolować wypełnienie drzwi, ewentualne późniejsze
reklamacje, dotyczące ewentualnego uszkodzenia powierzchni wypełnienia drzwi lub zaszklenia, nie będą przez producenta
uwzględniane.
a. Wypełnienie drzwi powinno być zainstalowane w bezpiecznej odległości od urządzeń grzewczych, promienników ciepła
i otwartego ognia. Dalej należy wyeliminować działanie ostrych lub twardych przedmiotów na wypełnienie.
b. Poprawność działania wypełnienia drzwi jest zależna od dotrzymania właściwych postępowań produkcyjnych oraz właściwej
instalacji skrzydła i ramy drzwi wejściowych, zalecanych przez producenta profili. W razie użycia nieodpowiedniego profilu,
wzmocnienia, braku elementów mocujących, oraz zbyt ciasnego osadzenia wypełnienia w skrzydle drzwiowym, nie jest
gwarantowane właściwe działanie wypełnienia drzwi!
c. Konserwacja i czyszczenie wypełnienia drzwiowego powinno odbywać się za pomocą gąbki i detergentu bez zawartości alkoholu.
d. W żadnym przypadku nie wolno do czyszczenia używać substancji chemicznych, rozpuszczalników, środków czyszczących
ścierających lub zawierających spirytus.
e. Akcesoria należy konserwować normalnymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi dla danego rodzaju zastosowanego
materiału.
f. Konserwację i czyszczenie standardowego zaszklenia należy wykonywać normalnym sposobem z zastosowaniem środków
czyszczących do mycia szyb.
2. Transport od producenta, odbiór wyrobu, przechowywanie.
a. Przy doręczeniu wypełnienia drzwi przez firmę transportową należy starannie sprawdzić opakowanie zewnętrzne. W razie
ewidentnego uszkodzenia opakowania, lub innych okoliczności, świadczących o uszkodzeniu wypełnienia drzwi z winy transportu,
należy postępować zgodnie z Procedurą Reklamacyjną opisaną w gwarancji.
b. Bez spełnienia poprzedniego polecenia, dostarczony towar będzie uważany za sprawny i będą uwzględnione tylko późniejsze
reklamacje charakteru wad materiałowych, nie jednak uszkodzenia typu mechanicznego wyrobu, które może nastąpić w wyniku
manipulacji przez osobę trzecią.
c. Wypełnienia drzwiowe należy przechowywać na krawędzi krótkiej, lub poziomo całą powierzchnią na prostym sztywnym
podkładzie.d. Przy przechowywaniu lub ewentualnie następnym transporcie należy szczególnie uważać, zabezpieczyć wyroby
przeciwko posunięciu i uszkodzeniu mechanicznemu.
4. Obcinanie.
W przypadku, gdy wykonujemy obcinanie wypełnienia drzwiowego, prosimy przestrzegać następujących wskazówek:
a. Obcinanie wykonujemy wyrzynarką lub pilarką tarczową z odpowiednią tarczą do cięcia właściwego materiału.
b. Krawędzie wypełnienia wzdłuż cięcia należy zawsze podłożyć, ewentualnie zacisnąć, aby nie następowało odrywanie płyt
powierzchownych.
c.Przy zmianach wymiarów należy utrzymywać prostokątność wszystkich powierzchni
d. Szybkość cięcia należy dostosować do składu ciętego materiału
5. Umieszczenie wypełnienia względem stron świata.
- Wypełnienia drzwi z folią Renolit- kolor jednostronny i dwustronny:
a. Przy wyborze wypełnienia drzwi z klientem należy wziąć pod uwagę umieszczenie wypełnienia drzwi w kierunku stron świata.
W razie wypełnienia drzwi z obróbką powierzchowną wzór drewna i umieszczenia w kierunku słońca należy dbać na właściwy wybór
rdzenia.
b. W przypadku niewystarczającego wzmocnienia może dojść do przegięcia wypełnienia drzwi. To przegięcie nie może być
przedmiotem ewentualnej reklamacji. Pozostałe gwarancje (rozklejenie, stałość kolorów, itd.. ) są niezmienne.
c. W celu zupełnego wyeliminowania przegięcia wypełnienia drzwi należy zastosować rdzeń ze sklejki. Na ten rdzeń producent
udziela pełną gwarancję na przegięcie wypełnienia drzwi.
- Wypełnienia drzwi białe, wypełnienia drzwi HPL, aluminium w kolorach jasnych
Dla tych wyrobów nie obowiązuje pod względem umieszczenia żadne zalecenie.
6. Zaszklenie, montaż.
Skrzydło powinno być bez wypełnienia sztywne i samonośne, skrzydło musi być w pełni funkcyjne bez zastosowania wypełnienia
drzwiowego
a. Przy produkcji ramy i skrzydła należy przestrzegać nakazy producenta profili.
b. Przy szkleniu plastikowych wypełnień drzwi, w szczególności zawierających jednostronną lub dwustronną folie Renolit, oraz
ciemne kolory aluminium należy przestrzegać tzw. szklenie ze szczeliną do dylatacji wypełnień
c. Między wypełnieniem drzwi i skrzydłem w miejscach, gdzie nie są umieszczone podkładki, należy pozostawić szczelinę
dylatacyjną minimum 5 mm.
d. Nie wolno używać zaszklenia całkowitego, wypełnienie drzwi może się pod naciskiem zgiąć i może spowodować deformację
wypełnienia. Na wygięcie wypełnienia nie ma gwarancji.
e. Podczas montażu płyty do drzwi należy bezwzględnie przestrzegać, aby strona wypełnienia z umieszczoną naklejką o treści
“Strona wewnętrzna” była w drzwiach od wewnątrz. Nieprzestrzeganie tej zasady powoduje utratę gwarancji.
f. W serii szklana impresja będzie dołączona uszczelka samoprzylepna, którą należy wysokościowo dopasować do linii uszczelki
w skrzydle drzwiowym aby zapewnić górą i dołem szczelność.

