Instrukcja użytkowania skrzydeł drzwiowych i ościeżnic
produkcji

Sekret drzwi

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice produkcji JAPI Piotr Jasiński należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i
zgodnie z zasadami użytkowania.
1. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe i ościeżnice są przeznaczone do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach,

które rozdzielają pomieszczenia o zbliżonej temperaturze i wilgotności.
2. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe wejściowe i ościeżnice przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych

w ścianach, które rozdzielają pomieszczenia o nieznacznej różnicy temperatura wilgotności (np. jako drzwi do
mieszkań w bloku, oddzielające mieszkanie od ogrzewanej klatki schodowej)
3. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice przeznaczone są do użytkowania w pomieszczeniach, w których nie są wymagane

drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.
4. Montaż skrzydeł i ościeżnic należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu". Montaż zaleca się powierzyć

wykwalifikowanej ekipie montażowej.
5. Eksploatacja, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinna odbywać się w lokalach o wilgotności względnej powietrza na

poziomie 40-60%. (W pomieszczeniach o większej wilgotności np. sauny, baseny, łaźnie itp. nie należy montować drzwi
wewnątrzlokalowych, wyższa wilgotność może być przyczyną trwałego ich uszkodzenia).
6. Eksploatacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic powinna odbywać się w lokalach o temperaturze powietrza pokojowej
7. Skrzydło drzwiowe wykonane jest z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Włókna drewniane są wyjątkowo

podatne na zmiany wilgotności a w szczególności na jej nadmiar. Dlatego też mogą występować czasowe odkształcenia
drzwi spowodowane nierównomierną wilgotnością w pomieszczeniach oddzielanych przez drzwi lub jej nadmiarem. W
takich przypadkach odkształcenie nie może być podstawą reklamacji. Ponad to nadmierna wilgotność może być
przyczyną innych wad takich jak pęcznienie paneli, odklejanie się obrzeży, złuszczanie się powłok lakierniczych,
rdzewienie elementów metalowych.
8. Skrzydła przeznaczone do własnego wykończenia musza zostać wykończone obustronnie tym samym materiałem. W

przypadku nie zastosowania się do tej zasady skrzydła drzwiowe mogą się nieznacznie odkształcić jednak nie wpłynie
to na ich działanie i bezpieczne funkcjonowanie.
9. Skrzydła STANDARD drzwiowe i ościeżnice należy czyścić delikatnymi środkami do konserwacji mebli lub lekko

wilgotną ściereczką.
10. Skrzydła KOLOR wytyczne:

1)
2)
3)

4)

Drzwi wykończone akrylem są odporne na działanie promieni UV. Gotowe produkty są zabezpieczone folią
ochronną, co pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni w czasie transportu, dalszej obróbki i prac montażowych.
Informujemy, że płyty oraz fronty akrylowe przy nieostrożnym użytkowaniu dają się zarysować, dlatego bardzo
ważne jest by po usunięciu folii ochronnej odpowiednio zakonserwować produkt lub poddać go tygodniowemu
sezonowaniu w celu utwardzenia powierzchni.
Po ściągnięciu folii ochronnej, płyty poddawane są procesowi sezonowania(utwardzania), który wynosi ok. 7 dni
(w tym okresie powierzchnia produktu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować). W celu przyspieszenia
procesu sezonowania do 1 dnia natychmiast po zdjęciu warstwy ochronnej należy oczyścić powierzchnię wodą z
mydłem lub sprayem antyseptycznym, bez użycia alkoholu, acetonu lub materiałów ściernych.
Czyszczenie i pielęgnacja
Z uwagi na specyfikę akrylu oraz na zachowanie jak najdłuższej żywotności, do mycia powierzchni należy
wyłącznie używać miękkich ściereczek, np. z bawełny lub mikrofazy. Powierzchnie płyty należy myć 1%
roztworem wody z mydłem. Stanowczo nie zaleca się stosowania środków czyszczących, takich jak: mleczka typu
CIF, środki do czyszczenia okien, ocet, środki do czyszczenia mebli zawierające wosk.

11. Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe i ościeżnice nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.
12. W skrzydłach standardowo montowane są zamki o rozstawie 90 mm, do których należy stosować odpowiednie rozmiary

klamek i szyldów
13. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice mogą być przechowywane, magazynowane wyłącznie w miejscach suchych,

ogrzewanych, przewiewnych i niezawilgoconych.
14. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice w trakcie użytkowania z upływem czasu podlegają naturalnemu zużyciu: ścieranie,

matowienie itp.
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