
Pé�e a údržba  
O plastová okna GEALAN 

  

D�ležité pokyny pro údržbu a �išt�ní plastových oken  GEALAN 
  

SRDE�N� BLAHOP�EJEME, 
že jste se rozhodli pro okna a dve�e, která svou kvalitou a užitnými vlastnostmi odpovídají 
nejnov�jšímu standardu techniky. V dalším textu najdete návod k ošet�ování. P�i 
dodržování t�chto pravidel Vám budou okna z plastových profil� GEALAN dlouho sloužit a 
p�sobit radost. 

  

Návod, jak snadno a jednoduše udržovat okna!  

Stejn� jako každá stavební �ást v dom�, také okna mohou podléhat neúm�rnému zatížení 
a námaze. Aby okno plnilo správnou funkci, je nezbytná správná pé�e a údržba. 

Seznamte se proto s následujícími pokyny. Materiál z n�hož jsou okna GEALAN vyrobena 
není náro�ný na údržbu a snadno se ošet�uje. K dosažení trvalého a bezvadného povrchu, 
doporu�ujeme použít následující �istící postupy.  

Na �išt�ní rám� a oken lze používat všechny kvalitní �istící prost�edky b�žn� zavedené 
pro úklid domácnosti, které se �edí vodou. Nejlépe je však použít �istící prost�edek 
vyvinutý firmou GEALAN. Tento �istící prost�edek na plastová okna dostanete u firmy, 
která okna vyrábí, anebo ve specializované prodejn�. Pomocí tohoto prost�edku lze 
odstranit i silná zne�išt�ní.  

�erné t�sn�ní ze syntetického kau�uku z APTK materiálu nesmí p�ijít do styku 
s koncentrovaným �istícím prost�edkem anebo olejovými substancemi.  

P�i nanášení �istícího prost�edku na sklo (nap�. Ajax) musíme mít na z�eteli, aby se �erné 
t�sn�ní p�íliš nenamá�elo. Zbytky t�chto �istících prost�edk� je vhodné ihned odstranit 
�istou vodou.  

V žádném p�ípad� nesmíte okna �istit hrubými �istícími prost�edky s obsahem drobného 
písku a rovn�ž je zakázané používat r�zné drát�nky – um�lé nebo kovové, na �išt�ní 
nádobí apod. Profily nikdy ne�ist�te organickými rozpoušt�dly, �edidly, rovn�ž také louhem 
a kyselinami všech druh�. Mohla by se poškodit povrchová úprava.  

U barevných profil� nepoužívejte na �išt�ní žádný alkohol, ani na �išt�ní sklen�ných 
výplní. 

  

Údržba plastových oken GEALAN !  

Úlohou údržby je, aby nám okna sloužila co nejdéle. GEALAN proto doporu�uje 
následující pravidelnou údržbu, která by se m�la provád�t 1x za rok.  

a)     p�ezkoušet funk�nost všech pohyblivých �ástí kování a p�emazat jednou kapkou 
oleje do šicích stroj�. 

b)     Zkontrolovat t�snost mezi k�ídly a rámem, v p�ípad� poškození t�sn�ní ho dejte 
vym�nit. 

c)     Zkontrolujte odvod�ovací kanálky a podle pot�eby z nich odstra�te ne�istotu. 

d)     Zkontrolujte šrouby a kování. 



 Správn� v�trat  

Jak p�edejdeme vlhkosti!  

Stará okna nebyla dost t�sná. Do místnosti tedy stále proudil vn�jší vzduch, který je 
oby�ejn� sušší než vzduch uvnit�, nebo� v obytných místnostech se stále udržuje 
vlhkost. To nemá na sv�domí pouze kuchy� �i koupelna. Má na tom sv�j podíl i �lov�k. 
Nap�íklad jen b�hem spánku vydýchá �lov�k za 8 hodin až jeden litr tekutiny. 

Nová okna dokonale t�sní, nedochází k pr�vanu a nežádoucímu v�trání. 

  

Správn� v�trat, správn� topit!  

Jak p�edcházet nadm�rné vlhkosti vzduchu a jeho nep�íjemnému ú�inku je velmi 
jednoduché. V�trejte všechny místnosti ráno 20-30min. podle ro�ního období. 
V pr�b�hu dne podle pot�eby a ro�ního období 3-4 x za den, vždy 10-15 minut. Kv�li 
proud�ní vzduchu okna otev�ete naplno a sou�asn� vypn�te topení. Po ukon�ení 
v�trání op�t uve�te topení do �innosti. Zajistíte si tak p�íjemné klíma.  

  

Bezpe�nostní pokyny!  

Dbejte na správnou manipulaci s okny, aby nedošlo k jejich poškození. Nepoužívejte 
okna jako podložku, anebo k op�ení jiných p�edm�t�.  

Dbejte na to, aby p�i �išt�ní skel nedošlo k p�ílišnému tlaku na sklo. Váha k�ídla m�že 
být  za t�chto okolností veliká, že by mohlo k�ídlo z rámu vypadnout.  

Dbejte na to, aby stav sch�dk� nebo žeb�ík�, z kterých okna �istíte vyhovoval 
bezpe�nostním p�edpis�m a ve výšce bu�te zajišt�ný bezpe�nostním pásem. 

 


