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3-4 Nm
1-2 Nm

Zdjąć zabezpieczenie przed obrotem ze śruby regulacji wysokości.

Dolny odbojnik, kierunek przesuwu „ZAMYKANIE”
Poluzować śrubę kluczem Torx T25, przesunąć element sterujący w bok i z powrotem dokręcić śrubę
(maks. 3 Nm).

Wyregulować skrzydło kluczem Torx T40.

Górny odbojnik, kierunek przesuwu „ZAMYKANIE”
Po regulacji dolnego odbojnika lub regulacji w pionie
może zachodzić konieczność wyregulowania również górnego odbojnika.
Poluzować śruby kluczem Torx T25, przesunąć odbojnik w bok i z powrotem dokręcić śruby (3-4 Nm).

Nałożyć z powrotem zabezpieczenie przed obrotem.
Nałożyć z powrotem profil osłonowy i dobrze
docisnąć jego dolną krawędź. Nałożyć z powrotem
boczne osłony.
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Dolny odbojnik, kierunek przesuwu „OTWIERANIE”
Poluzować śrubę kluczem Torx T25, przesunąć odbojnik w bok i z powrotem dokręcić śrubę (2-3 Nm).
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Górny odbojnik, kierunek przesuwu „OTWIERANIE”
Dodatkowo oprócz prowadnicy również przy
odbojniku w szynie prowadzącej poluzować śrubę
kluczem Torx T25, przesunąć odbojnik w bok
i z powrotem dokręcić śrubę (3-4 Nm).

Odbojniki ograniczają otwarcie,
nie można ich wykorzystywać
do gwałtownego zatrzymania
skrzydła przesuwnego!

Drzwi przesuwne

3.4. Drzwi wejściowe
Aluminiowe drzwi wejściowe
Regulacja zaczepu zapadki
dotyczy także:
- części wymiennej
- rygla elektromagnetycznego (ETÖ)
- mechanicznej zapadki dziennej (MTOE)

Reguluje siłę docisku po stronie zamka w przypadku
zamka zapadkowo-ryglowego i zamka wieloryglowego.
1. Poluzować obie śruby mocujące.

Wszystkie możliwości regulacji są takie same jak
w przypadku okna przesuwnego.

2. Ustawić zaczep zapadki (zazębienie).

Regulacja w pionie
Zdjąć osłonę do przodu. Odległość profilu kryjącego
i regulacja w pionie patrz rozdział „Okno przesuwne”.

3. Skontrować z powrotem śruby mocujące.

Konserwacja okien i drzwi przesuwnych
Raz w roku wszystkie ruchome elementy zawiasów należy oczyścić i nasmarować smarem
lub olejem bezkwasowym!

Szczególną uwagę zwrócić na klocki sterujące oraz
na górny i dolny mechanizm zaczepiająco-zwalniający.
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Zaczepy rygli trzpieniowych i obrotowych

Dodatkowy zatrzask
Za pomocą tego elementu można ustawić przytrzymywanie skrzydła drzwiowego,
gdy nie jest ono przytrzymywane przez zapadkę:

do zamków wieloryglowych typu MV, EV-C i EV-E
Reguluje siłę docisku po stronie zamka

- Rygiel elektromagnetyczny (ETÖ) w położeniu odryglowanym
- Mechaniczna zapadka dzienna (MTOE) w położeniu odryglowanym
- Zapadka odciągnięta (ręcznie lub elektrycznie)
- Brak zapadki (zamek ryglowy) lub jest unieruchomiona
w położeniu wsuniętym.

1.) AT200
Obie śruby mimośrodowe przestawić kluczem imbusowym 4 mm.
Powoduje to przesunięcie zaczepu i zmianę siły docisku.

Czop zatrzasku jest zamontowany na listwie zaczepowej (po stronie ościeżnicy),
element zatrzaskowy na listwie czołowej zamka
Regulacja:
W celu ustawienia momentu zatrzaśnięcia należy za pomocą małego płaskiego
wkrętaka wyregulować występ czopu zatrzasku uruchamianego siłą sprężyny.

Śruba mimośrodowa
2.) AT310, AT400, AT410
W celu regulacji najpierw poluzować 3 śruby mocujące.
Następnie wyregulować zaczep za pomocą obu śrub
mimośrodowych.
Pozycję wskazuje oznaczenie na śrubach.
Następnie dokręcić śruby mocujące.
Śruby mocujące

Czop zatrzasku bardziej wysunięty: większy moment zatrzaśnięcia
Trzpień zatrzasku mniej wysunięty: mniejsza siła trzymania
Występ
Czop zatrzasku

Śruba mimośrodowa

Zaczepy rygli obrotowych
zamków wieloryglowych typu MV-AM i EE
Tutaj nie można ustawić siły docisku za pomocą zaczepów.

Elektromagnes

Ustawianie należy wykonać tak, aby po zamknięciu skrzydła
drzwiowego rygle obrotowe mogły się swobodnie wsunąć najlepiej centralnie.
Sprawdzanie: mocne naciśnięcie w obszarze zaczepów
--> Skrzydło drzwiowe nie może się zauważalnie odchylić!

Mocowanie
rygla
obrotowego

Śruba regulacyjna
czopa zatrzasku

Element zatrzaskowy na listwie
czołowej zamka.

Proces ustawiania jest taki sam, jak w przypadku
„Zaczepów rygli trzpieniowych i obrotowych w AT310, AT400, AT410“
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Możliwości regulacji zawiasu drzwiowego
Należy pamiętać o tym, aby zakres regulacji wykorzystywać tylko w takim stopniu,
by nie zakłócić działania drzwi!
Zwłaszcza w przypadku ewentualnie zamontowanego
zabezpieczenia po stronie zawiasów należy pamiętać
o ¨ niebezpieczeństwie naprężeń
Regulacja w pionie
Umożliwia podniesienie lub opuszczenie skrzydła drzwi.

Przebieg regulacji
Zawiasy zewnętrzne aluminiowych drzwi wejściowych
Wszystkie zmiany ustawienia należy wykonywać kluczem imbusowym 4 mm!
W przypadku trzech zawiasów środkowy zawias należy ustawić w taki
sposób, aby nie było żadnych naprężeń!
Sposób postępowania: wyjąć sworzeń środkowego zawiasu. Ustawić skrzydło drzwi
za pomocą górnego i dolnego zawiasu. Wyregulować środkowy zawias w taki sposób,
aby możliwe było włożenie sworznia bez użycia siły!
Regulacja w pionie (-2/+3 mm)

Ustawienie ma na celu równomierny podział ciężaru drzwi na wszystkie
zawiasy lub pierścienie obrotowe.

Regulacja siły docisku
Umożliwia regulację wysunięcia skrzydła, a tym samym docisku
uszczelki w obszarze zawiasu.

Regulacja w poziomie

Przestawienie zawiasów w przeciwnych kierunkach powoduje podniesienie lub opuszczenie
skrzydła po stronie zamka.

Jeśli wszystkie zawiasy są przestawiane w tym
samym kierunku, można wyregulować odstęp
między czołem zamka a zaczepem.
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Usunąć dolną osłonę.

Poluzować śrubę blokującą.

Ustawić śrubę regulacji wysokości w wybranym położeniu poprzez jej obrócenie w prawo lub w lewo.

Blokowanie musi nastąpić zawsze na sfrezowanej powierzchni śruby regulacji wysokości!
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Regulacja siły docisku (-1/+3 mm)

Regulacja w poziomie (+/-2 mm)

Zdjąć osłonę z tworzywa sztucznego.

Obie śruby napinające poluzować do końca.

Zmienić ustawienie, zwrócić uwagę na wystarczający
odstęp między czołem zamka a zapadką:
ok. 4 mm.

W przypadku 2-skrzydłowych drzwi
z okuciami drzwi ewakuacyjnych: 6 mm
+/-0,5
Obie śruby napinające poluzować do końca.
Obie śruby napinające ponownie skontrować.
Nałożyć z powrotem osłonę z tworzywa sztucznego.

Ustawić siłę docisku w taki sposób, aby uszczelka
nie wywierała zbyt dużego nacisku w obszarze
zawiasu (wysunięcie skrzydła 14 – 15 mm).
Obie śruby napinające ponownie skontrować.
Nałożyć z powrotem osłonę z tworzywa sztucznego.
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Przebieg regulacji – zawiasy ukryte aluminiowych drzwi wejściowych
Do regulacji potrzebne są następujące narzędzia:
- klucz oczkowy 13 mm
- klucz specjalny (nr art.: 34588)
- klucz kątowy Torx 25 (do 2015 r. - klucz imbusowy 5)
- klucz Torx 27
W przypadku trzech zawiasów środkowy zawias należy ustawić w taki sposób, aby nie było żadnych naprężeń!

Drzwi wejściowe drewniano-aluminiowe
Regulacja zaczepu zapadki (część wymienna)
Reguluje siłę docisku po stronie zamka
1. Poluzować obie śruby mocujące.
2. Ustawić zaczep zapadki (zazębienie).
3. Skontrować z powrotem śruby mocujące.

Z regulacją w trzech płaszczyznach: Wszystkie
regulacje możliwe przy założonym skrzydle.
Regulacja w pionie
Do regulacji w pionie trzeba najpierw zdjąć osłony
zawiasów (przesunąć w górę lub w dół i zdjąć).

We wszystkich zawiasach poluzować
3 górne śruby kluczem TX27.
Klucz specjalny włożyć długim ramieniem w wycięcie
górnego zawiasu i poluzować pozostałe śruby.
Poluzować śruby. Za pomocą klucza podnieść
skrzydło na żądaną wysokość i dokręcić śruby
górnego zawiasu. Następnie lekko docisnąć
i dokręcić dolne zawiasy.
Zakres regulacji: -2 mm / +4 mm
Siła docisku
Poluzować obie śruby z łbem sześciokątnym
zawiasu i za pomocą krótkiego ramienia klucza
specjalnego odpowiednio ustawić skrzydełko
zawiasu. Z powrotem dokręcić śruby.
Zakres regulacji: +/- 1,5 mm
Regulacja w poziomie
Wyregulować położenie zawiasu, obracając śrubę
kluczem kątowym TX25.
Kreska na skrzydełku zawiasu oznacza położenie
środkowe.
Zakres regulacji: +/- 4mm
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Regulacja siły docisku na górze i na dole oraz
korekta skrzywienia po stronie zamka
W zewnętrznym obszarze przylgi (występie)
po stronie zamka znajduje się drążek napinający,
który pozwala korygować wygięcie skrzydła drzwi
w obu kierunkach nawet o 4 mm.

1. Wyjąć zaślepkę.
2. Za pomocą klucza imbusowego 6 mm wyregulować drążek napinający. Obrót zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara powoduje napięcie drążka,
a końce skrzydła zostają wygięte do wewnątrz; obrót
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje
wydłużenie drążka, a końce skrzydła zostają wygięte
na zewnątrz.
UWAGA: nie przekraczać maks. momentu dokręcania 35 Nm! Ryzyko uszkodzenia skrzydła drzwi.

3. Włożyć zaślepkę z powrotem.
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Regulacja zawiasów w przypadku drewnianych / aluminiowych drzwi wejściowych z zewnętrznymi zawiasami
Wszystkie zmiany ustawienia należy wykonywać kluczem imbusowym 4 mm!

Regulacja siły docisku i regulacja w poziomie
W pojedynczych przypadkach konieczna jest regulacja w poziomie lub regulacja siły docisku skrzydła
drzwi lub uszczelek, w tym celu wystawić skrzydło
drzwi.

Środkowy zawias należy ustawić w taki sposób, aby nie było żadnych naprężeń!
Regulacja w pionie (-2/+3 mm)
Wystawianie skrzydła drzwi
1. Poluzować śruby mocujące sworzeń zawiasu
(górna śruba ustalająca) przy wszystkich zawiasach.

2. Wypchnąć sworznie zawiasów od dołu za pomocą klucza imbusowego 4 mm. Rozpocząć od dolnego zawiasu. Wystawić i odstawić skrzydło drzwi.
Podczas manipulowania pamiętać, że ciężar
elementów może przekraczać 100 kg!
Usunąć dolną osłonę.

Poluzować śrubę blokującą.

Blokowanie musi nastąpić zawsze na sfrezowanej powierzchni śruby regulacji wysokości!

Ustawić śrubę regulacji wysokości w wybranym położeniu poprzez jej obrócenie w prawo
lub w lewo, pozostałe zawiasy również
wyregulować.
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3. Wystawione z zawiasów skrzydło drzwi należy
ostrożnie odstawić na wytrzymałe, miękkie podłoże
(np. styropian z opakowania), aby go nie uszkodzić!
Opierając np. o ścianę, zwrócić uwagę, by skrzydło
się nie przewróciło; w razie potrzeby zastosować
podkładki przy ścianie!
Regulacja siły docisku
Aby zmienić siłę docisku skrzydła drzwiowego
po stronie zawiasów, należy przestawić zawiasy
poprzez ich obrócenie w ościeżnicy. Należy pamiętać o tym, aby zawiasy przestawiać równomiernie,
w przeciwnym razie sworznie będą naprężone, zużycie będzie większe i może się pojawić skrzypienie.
Oba zawiasy należy zawsze wkręcać lub wykręcać
o całe 360°, w przeciwnym razie będą ustawione
nieprawidłowo.
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Regulacja w poziomie
Aby przestawić skrzydło drzwi w poziomie, wkrętakiem lub podobnym narzędziem wkręcić lub
wykręcić części zawiasów na skrzydle. Powoduje to
zmianę położenia skrzydła drzwiowego w poziomie.
Należy pamiętać o tym, aby zawiasy przestawiać
równomiernie, w przeciwnym razie sworznie będą
naprężone, zużycie będzie większe i może się pojawić skrzypienie.

Wstawianie skrzydła drzwiowego
Ustawić skrzydło drzwi w odpowiednim położeniu
i włożyć z powrotem sworzeń dolnego, górnego
i środkowego zawiasu.
Najlepiej zacząć od sworznia dolnego zawiasu,
a następnie włożyć sworzeń górnego i środkowego
zawiasu bez naprężeń.

Regulacja zawiasów drewnianych / aluminiowych drzwi wejściowych z ukrytymi zawiasami
Wszystkie zmiany ustawienia należy wykonywać kluczem Torx 20 lub kluczem imbusowym 4 mm!
Środkowy zawias należy ustawić w taki sposób, aby nie było żadnych naprężeń!
Aby wykonać regulację należy wystawić skrzydło drzwi z zawiasów!
Wstawianie skrzydła drzwi

W przypadku skrzydła dostarczonego w stanie wystawionym z zawiasów śruby mocujące
są wkręcone w ramę, należy je usunąć.

Ustawić zawiasy drzwiowe w położeniu
90° i podnieść skrzydło do ościeżnicy.
Uwaga: elementy o dużym ciężarze!

Pozwolić, aby zawiasy wśliznęły się
na swoje miejsce i każdy zawias ustawić
najpierw za pomocą śruby mocującej.

Włożyć pozostałe śruby mocujące
do każdego zawiasu.

Podczas wkładania sworznia zawiasu zwracać
uwagę na prawidłowy kierunek, spłaszczona strona
musi się znajdować w obszarze śruby regulacji
wysokości.
Dokręcić wszystkie śruby regulacji wysokości i nałożyć osłonę.
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Regulacja w pionie
Części zawiasów montowane na ościeżnicy mają
od tyłu nacięcia. Gdy wszystkie śruby mocujące
(po 4 szt. na zawias) zostaną wystarczająco poluzowane kluczem Torx ²0, można ustawić skrzydło
w pionie. Ustawić drzwi na odpowiednią wysokość
i dokręcić wszystkie śruby mocujące. Nie naprężać
zawiasów, aby uniknąć skrzypienia i większego
zużycia.

Regulacja siły docisku
Jeśli śruby mocujące (po 4 szt. na zawias) zostaną tylko lekko poluzowane, można zwiększyć lub
zmniejszyć siłę docisku skrzydła po stronie zawiasów, nie zmieniając ustawionej wysokości.
Całkowicie poluzować śruby mocujące środkowego
zawiasu i według potrzeby wyregulować dolny i górny zawias. Z powrotem dokręcić wszystkie śruby
mocujące.

Regulacja w poziomie
Aby dopasować wymiar szczeliny między ościeżnicą
a skrzydłem, można przestawić zawias kluczem
imbusowym 4 mm. Nie trzeba w tym celu luzować
żadnej śruby blokującej. W każdym zawiasie należy
wyregulować dwie śruby. Śruby obracać na zmianę,
aby uniknąć naprężenia zawiasów.
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Montaż i demontaż klamki
Komplety klamek PD.
Klamka Hoppe nowej generacji jest mocowana na kwadratowym trzpieniu klamki za pomocą
zintegrowanego systemu mocowania.

Montaż klamki:
Nałożyć rozetę i nasunąć klamkę
na trzpień, aż będzie ona prawidłowo
zamocowana. Klamka jest utrzymywana
na trzpieniu przez wstępnie naprężoną
metalową sprężynę.

Demontaż klamki:
1. Dostarczone narzędzie specjalne wsunąć do oporu w boczny otwór, po skosie
w kierunku rozety.

2. Obrócić narzędzie specjalne o ok. 90°,
system mocowania zostanie poluzowany.

3. Zdjąć klamkę z trzpienia.
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Komplety klamek VD20, 21 i 22
Kwadratowy trzpień klamki Valli nowej generacji blokuje się w zaczepie rozety za pomocą zintegrowanego systemu sprężyn mocujących.

Montaż klamki:
Nałożyć rozetę i wsunąć klamkę z trzpieniem w otwór rozety, aż do jej zablokowania. Klamka jest utrzymywana przez
wstępnie naprężony system sprężyn.

Demontaż klamki:
1. Wsunąć dostarczone narzędzie specjalne od dołu w otwór rozety.

Komplet klamek VD20 (od 25 tygodnia 2015)
Klamka jest montowana z „kwadratową” rozetą przykręcaną.
(Taka sama podstawa jak w przypadku VD10 do VD16).

Rozeta klamki zostaje przykręcona do podstawy. Zaciskanie odbywa się za pomocą oringu.
Kołnierz o wysokości 0,4 mm zapobiega zadrapaniu powierzchni podczas przykręcania rozety.
(widoczna szczelina po dokręceniu)

Dokręcanie i ustawianie
rozety za pomocą specjalnego narzędzia.
Uszczelka ślizgowa rozety może się różnić
po montażu.

2. Wsunąć narzędzie specjalne całkowicie do oporu. Narzędzie się blokuje,
system mocowania zostaje poluzowany.

3. Usunąć klamkę z trzpieniem.
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Rozetę przykręcaną można bez problemu
poluzować cęgami.
Chronić powierzchnię rozety!
(rysunek: szczęki z tworzywa, wkładki, ...)
W przypadku wersji klamka/klamka najpierw
należy odkręcić śrubę imbusową.
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3.5. Możliwości regulacji okiennic

3.6. Moskitiera

Rama przesuwna
Regulacja głębokości ościeża
Regulacja głębokości ościeża w przypadku LT 60 –
230 mm następuje poprzez zawias.

1. W celu wstawienia wcisnąć ramę przesuwną
na tyle w górę w prowadnicę, aby możliwe było jej
wstawienie w dolną prowadnicę.

Regulacja w poziomie (wstawianie okiennic)
Regulacja w poziomie następuje poprzez tulejki
zawiasu 1,5 i 3 mm. Regulacja w poziomie poprzez
trzpień jest możliwa tylko w przypadku głębokości
ościeża 190 – 230 mm.

2. Następnie przesunąć część stałą w górę i przykręcić ją z obu stron.

Regulacja blokady zawiasu
Za pomocą śruby regulacyjnej należy docisnąć
okiennicę do odbojnika / muru, a następnie dokręcić
górną śrubę zaciskową.
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Rama rozwierana
Przed wyjęciem z zawiasów podnieść i usunąć
trzpienie, a następnie wyjąć skrzydło do przodu.
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4. CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Produkty Internorm nie wymagają skomplikowanej, czasochłonnej pielęgnacji i konserwacji, Regularna obsługa techniczna pozwala utrzymać wartość i przedłuża żywotność
okien i drzwi. W Austrii niezbędne działania znajdują się w ÖNORM B 5305. W ÖNORM
opisane są kryteria oceny stanu okien oraz wskazówki i zalecenia dotyczące przeprowadzania i zlecania napraw.
Jeśli poniższe wskazówki dotyczące czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji są przestrzegane, produkty Internorm będą zawsze cieszyć swoich właścicieli. Aby powierzchnia była idealna, okucia działały bez problemów, a uszczelki dokładnie się domykały,
przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących pielęgnacji.

4.1. Informacje ogólne
Do czyszczenia nie używać środków o nieznanym składzie. Jeżeli nie ma pewności co
do działania danego środka czyszczącego, najlepiej wypróbować go na niewidocznym,
zasłoniętym miejscu.
Należy mieć na uwadze, że środki czyszczące dające zaskakujący efekt przy włożeniu
niewielkiego wysiłku, niejednokrotnie po jakimś czasie mogą spowodować uszkodzenia.
Części znajdujące się na zewnątrz są nie tylko wystawione na działanie warunków
atmosferycznych, lecz również poddawane wzmożonemu oddziaływaniu dymu, spalin
emitowanych przez przemysł oraz agresywnych pyłów lotnych. Osadzanie się tych
substancji w połączeniu z wodą opadową i kondensacyjną może mieć negatywny
wpływ na powierzchnię i zmienić jej dekoracyjny wygląd. Zalecamy regularne czyszczenie, zależne od stopnia zabrudzenia zewnętrznych elementów, aby uniknąć osadzania
się zanieczyszczeń. Im szybciej zanieczyszczenia zostaną usunięte z powierzchni, tym
łatwiejsze jest jej czyszczenie.

Szmatki z mikrofibry zawierają materiały i fragmenty włókien, które mogą
zniszczyć powierzchnię szkła, profilu i uszczelek. Szmatki z mikrofibry nie są
dlatego odpowiednie do czyszczenia okien.

95

4. CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA
I KONSERWACJA

4.2. Okucia
Wszystkie okucia należy regularnie sprawdzać pod kątem prawidłowego zamocowania
i zużycia. W zależności od potrzeb dokręcić śruby mocujące lub zlecić wymianę uszkodzonych elementów upoważnionym osobom.
Ponadto wszystkie elementy ślizgowe i ruchome okucia należy smarować raz
do roku (olejem lub smarem bezkwasowym). Okucia mogą mieć kontakt tylko
z takimi środkami do pielęgnacji i czyszczenia, które nie niszczą zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Szczególną uwagę należy poświęcić czyszczeniu elektronicznych części okuć
(np. czujników otwarcia okna lub złączy między skrzydłem a ramą w przypadku
żaluzji elektrycznej). Te elementy należy chronić przed zanieczyszczeniami w szczególności podczas budowy oraz w całym okresie użytkowania okien i należy je utrzymywać
w czystości, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom z przekazywaniu sygnałów.
W przypadku ryglowania I-tec narożniki są zabezpieczone dodatkowym kołkiem (wkrętem bez łba),
umiejscowionym pod uszczelką środkową. Na skutek
zmian obciążenia podczas zamykania skrzydła wkręt
ten może się wykręcić i wysunąć przez uszczelkę
środkową.
Należy go wtedy kręcić kluczem imbusowym 2,5 mm
tak, by nie wystawał ponad dno rowka uszczelki –
w przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie
ościeżnicy.

4.3. Instrukcja czyszczenia powierzchni szklanych / połączeń czołowych
szkła / narożników szklanych
Zabrudzone powierzchnie szklane / połączenia czołowe szkła / narożniki szklane
można czyścić na mokro wodą, gąbką, szmatką itp. Do wody można dodać dostępne
w sklepach środki do czyszczenia szyb bez składników ściernych.
Zabrudzenia trudne do usunięcia, takie jak palmy z farby lub smoły, należy usuwać spirytusem, acetonem lub benzyną ekstrakcyjną. Następnie powierzchnia szyby powinna
zostać wyczyszczona na mokro.
Nie wolno przy tym używać metalowych i szorujących przedmiotów (np. żyletek, czyścików z wełny stalowej, włókniny do czyszczenia itp.)!
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Do czyszczenia powierzchni szklanych nie wolno używać zasadowych roztworów do prania, kwasów ani środków czyszczących zawierających fluorki.
Powierzchnie szklane należy chronić za pomocą folii przed:
-	zachlapaniem zaprawą murarską, zaprawą cementową, surowymi
powierzchniami betonowymi, płytami włóknowo-cementowymi
- iskrami lub odpryskami powstającymi przy cięciu tarczą
- środkami do czyszczenia fasad zawierającymi kwasy
- środkami do czyszczenia kamienia fasadowego zawierającymi kwasy.

4.4. Uszczelki
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4.5. Powierzchnie z PCV
Do czyszczenia powierzchni z tworzywa sztucznego
dostępne są dwa zestawy pielęgnacyjne Internorm. Jeden
środek czyszczący przeznaczony jest specjalnie do twardej
powierzchni PCV, a drugi do powierzchni typu Decor. Należy
unikać przede wszystkim agresywnych i rozpuszczających
środków czyszczących oraz czyszczenia powierzchni
bezpośrednio nasłonecznionych.
Intensywny
środek czyszczący

Środek
czyszczący
Decor

4.6. Powierzchnie drewniane elementów drewniano-aluminiowych

Wszystkie profile uszczelniające muszą być czyszczone i smarowane przynajmniej raz w roku, aby zachowały sprawność. Zalecamy stosowanie środka do czyszczenia uszczelek. Środek ten zachowuje elastyczność uszczelki
i dlatego zapobiega jej przedwczesnemu kruszeniu się. Należy uważać, aby
nie uszkodzić profili uszczelniających oraz aby nie miały one kontaktu z rozpuszczalnikami.
Zasadniczo uszczelki należy myć samą wodą, ewentualnie z dodatkiem
niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Dozwolone środki czyszczące
•
zasadowe (alkaliczne) środki czyszczące (roztwory mydła)
•
wodne roztwory alkoholu
Jednak zawsze znaczenie ma stężenie, czas działania i temperatura otoczenia. Środek
czyszczący o zbyt dużym stężeniu może niekiedy uszkodzić materiał.
Niedozwolone środki czyszczące
•
Środki na bazie chloru lub nadtlenków mogą w dłuższym czasie uszkodzić materiał
lub spowodować odbarwienia.
•
Oleje, smary i benzyna oraz środki zawierające olej lub smar mogą powodować
spękanie powierzchni i pogorszenie jej wyglądu.
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Powierzchnie drewniane wewnątrz należy czyścić łagodnymi środkami, np. rozcieńczonym płynem mycia naczyń lub roztworem mydła. Ponieważ powierzchnie drewniane
wewnątrz nie są wystawione na działania warunków atmosferycznych (deszcz i światło
słoneczne), nie jest konieczne ich malowanie.
Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik, mających działanie
ścierne lub żrące. Stosować wyłącznie miękkie szmatki do czyszczenia, aby nie porysować lakierowanej powierzchni.
Środki do czyszczenia okien zawierają niewielki ilości alkoholu i salmiaku. Środki te
dobrze nadają się do czyszczenia szyb szklanych oraz drewnianych profili ościeżnic.
Profile drewniane po wyczyszczeniu należy osuszyć suchą, miękką szmatką, ponieważ
zbyt długie działanie alkoholu może rozmiękczyć powierzchnię lakieru.

4.7. Powierzchnie z aluminium anodowanego lub powlekanego proszkowo
Anodowanie i malowanie proszkowe to wyjątkowo odporne i dekoracyjne sposoby uszlachetniania zewnętrznych elementów aluminiowych. Aby przez dziesiątki lat zachować
dekoracyjny wygląd tych elementów i zmniejszyć obciążenie korozyjne, ich powierzchnie
muszą być dwa razy w roku czyszczone odpowiednimi środkami oraz konserwowane.
W zależności od stopnia zabrudzenia (duże zabrudzenie) okresy między kolejnymi czyszczeniami należy odpowiednio skrócić. Czyszczenie i pielęgnacja wyrobów
obiektowych powinny być prowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi w sprawie
czyszczenia fasad (GRM).
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4.7.1. Warunki i sposób czyszczenia powierzchni aluminiowych
Warunki
Czyszczenie powierzchni nie może się odbywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
Temperatura powierzchni może wynosić maksymalnie 25°C. Do czyszczenia należy
używać odpowiednich szmatek, które nie porysują powierzchni. Unikać zbyt mocnego
tarcia.
Czyszczenie wstępne
Przed zastosowaniem specjalnych środków czyszczących lub konserwujących należy
usunąć występujące zabrudzenie poprzez czyszczenie wstępne. Używać do tego tylko
czystej wody, ewentualnie dodać niewielką ilość neutralnego środka czyszczącego
(wyłącznie środki czyszczące z neutralnym pH, wartość pH w zakresie 5 - 8) np. rozcieńczony płyn do mycia naczyń. Te środki czyszczące mogą mieć temperaturę maksymalnie 25°C. Nie stosować żadnych urządzeń czyszczących strumieniem pary.
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4.7.2. Czyszczenie powierzchni anodowanych
Do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni anodowanych nie wolno stosować
środków, które mogą porysować lub zetrzeć powierzchnię. Trudne do usunięcia
zabrudzenia, takie jak smoła, lakier lub podobne, można usuwać za pomocą rozpuszczalnika, np. benzyny lub nitro (tylko do zastosowania miejscowego i pod warunkiem
zastosowania odpowiednich środków po czyszczeniu). Należy przestrzegać przy tym
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i stosowania danego środka. Uszczelki i powierzchnie lakierowane nie mogą mieć kontaktu z tymi środkami.

Konserwacja
Przy większych zabrudzeniach należy stosować środek Eloxal-Polish lub Powder
Polish, który jest jednocześnie środkiem konserwującym. Tworzy on na anodowanej
lub malowanej proszkowo powierzchni aluminiowej warstwę, która przez pewien czas
zapobiega osadzaniu się zabrudzeń i ma właściwości hydrofobowe. Jednak tę konserwację należy od czasu do czasu powtarzać.
Eloxal-Polish do czyszczenia anodowanych powierzchni aluminiowych
Powder-Polish do czyszczenia malowanych proszkowo powierzchni aluminiowych
Środki do czyszczenia stosować dopiero po czyszczeniu wstępnym.
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4.7.2.1 Środek konserwujący do powierzchni anodowanych

4.7.3.1 Środek konserwujący do powierzchni malowanych proszkowo

Eloxal-Polish
Ten środek czyszcząco-konserwujący to środek pielęgnacyjny wyprodukowany na bazie emulsji.

Powder-Polish

Zastosowanie
Eloxal-Polish jest odpowiedni do zabrudzonych anodowanych powierzchni
aluminiowych, które ze względów dekoracyjnych należy czyścić kilka razy
w roku.
Sposób użycia
Przed użyciem wstrząsnąć. Za pomocą miękkiej szmatki rozprowadzić
cienką warstwę Eloxal-Polish na dużej powierzchni. Różne zabrudzenia i ciemniejsze
miejsca należy ujednolicić poprzez polerowanie.

Ten środek czyszcząco-konserwujący to środek pielęgnacyjny wyprodukowany na bazie emulsji.
Zastosowanie
Środek czyszcząco-konserwujący Powder-Polish jest przeznaczony
do wstępnego czyszczenia nowych powierzchni malowanych proszkowo
oraz do różnych zabrudzeń na aluminiowych części malowanych proszkowo, które ze względów dekoracyjnych powinny być czyszczone kilka razy
w roku.
Sposób użycia

4.7.3. Czyszczenie powierzchni malowanych proszkowo
Środki czyszczące zawierające rozpuszczalnik, kwas lub zasady naruszają powierzchnię malowaną proszkowo i nie należy ich stosować, podobnie jak nie należy stosować
środków ściernych.
Do usunięcia twardych lub tłustych zabrudzeń zaleca się stosowanie bezzapachowej
benzyny ekstrakcyjnej lub alkoholu izopropylowego. Środki te powinny działać na powierzchnię tylko przez chwilę – potem trzeba je spłukać czystą wodą.
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Przed użyciem mocno wstrząsnąć.
Za pomocą miękkiej szmatki rozprowadzić cienką warstwę Powder-Polish na dużej
powierzchni. Lekkie zabrudzenia i ciemniejsze miejsca należy ujednolicić poprzez
polerowanie.
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4.8. Wskazówki na temat czyszczenia stali szlachetnej
Stal szlachetna jest stosowana w budownictwie przede wszystkim tam, gdzie najważniejsze są estetyka i higiena.
Ponieważ nie można zapobiec osadzaniu się na powierzchni stali rdzy nalotowej, często można odnieść wrażenie, że stal szlachetna rdzewieje.
W przypadku widocznych zabrudzeń i powstawania korozji zaleca się oczyszczenie
powierzchni powszechnie dostępnymi środkami do czyszczenia stali szlachetnej.
Są one dostępne w sklepach specjalistycznych.

4.9. Pielęgnacja i konserwacja wywietrznika I-tec
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4.10. Specjalne wskazówki ostrzegawcze dotyczące elementów
drewnianych i aluminiowych
Naturalny materiał, jakim jest drewno, ma zawsze tendencję do dostosowywania się
do wilgotności panującej w otoczeniu. Proces ten występuje przez cały okres żywotności, od żywego drzewa aż do przetworzonego elementu drewnianego. Okna należy
chronić przed dużą wilgotnością, przede wszystkim podczas budowy. W szczególności dotyczy to budowy prowadzonej zimą, kiedy w zamkniętych budowlach używa
się dużych ilości wody przy tynkowaniu i wylewaniu jastrychu. W tym czasie należy
zapewnić odpowiednią wentylację. Zbyt duża wilgotność w dłuższym okresie czasu
prowadzi do pęcznienia profili drewnianych, a przez to do poważnych uszkodzeń połączeń narożnych i powierzchni.

Wywietrznik należy regularnie sprawdzać i konserwować. Usunąć zanieczyszczenia z urządzenia i sprawdzić prawidłowe zamocowanie śrub zaciskowych. Sprawdzić wywietrznik poprzez jego próbne uruchomienie. Konserwacja i naprawa części
znajdujących się w obudowie wywietrznika mogą być przeprowadzane tylko przez
upoważnione do tego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Otwarcie obudowy
wywietrznika znajdującej się pod osłoną prowadzi do utraty gwarancji.
Do czyszczenia części obudowy i kratki wentylacyjnej używać miękkiej, lekko zwilżonej
wodą szmatki. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, do czyszczenia nie stosować
substancji żrących, agresywnych środków czyszczących lub środków zawierających
rozpuszczalnik. Wywietrznik należy chronić przed wodą i zabrudzeniem.
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Temperatura powierzchni (°C)

Nie tylko temperatura i wilgotność powietrza we wnętrzu decydują o komforcie.
Przyczyniają się do niego również różnica temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a otaczającymi go powierzchniami oraz związane z tym asymetrie promieniowania i ruchy powietrza (cyrkulacja powietrza).

Minimalne zapotrzebowanie człowieka wynosi ok. 1,8 m3/h i na osobę. Zapotrzebowanie na świeże powietrze, niezbędne do odprowadzania substancji szkodliwych
i zapachowych, wynosi od 10 do 25 m 3/h i na osobę.
Dopływ powietrza niezbędny do odprowadzenia wilgoci zależy od ilości powstającej
wilgoci, warunków klimatycznych wewnątrz i na zewnątrz oraz od wielkości pomieszczenia.
W pomieszczeniach mieszkalnych i roboczych przez ich użytkowników produkowana
jest para wodna. Ta para wodna pochodzi z powietrza wydychanego przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu, z odparowania wody do podlewania kwiatów, z kąpieli,
gotowania itd.

Powietrze wydychane:
codziennie 1-2 l wody

Kąpiel, mycie, pranie,
podlewanie kwiatów:
codziennie nawet do 3 l
wody w gospodarstwie
3-osobowym

Gotowanie:
codziennie nawet do 2 l
wody w gospodarstwie
3-osobowym

Wilgotność wzrasta
jeszcze bardziej, jeśli
w mieszkaniu jest suszone pranie.

Temperatura w pomieszczeniu (°C)
Przykład: przy temperaturze powierzchni ściany 18°C i temperaturze powietrza
w pomieszczeniu 20°C człowiek czuje się bardziej komfortowo, niż przy temperaturze
powierzchni ściany 15°C i temperaturze powietrza 24°C. To oznacza, że różnica
między temperaturą powietrza w pomieszczeniu a powierzchnią je otaczającą
nie powinna być większa niż 2°C.
W pomieszczeniach o stosunkowo dużej różnicy temperatury między ścianami a powietrzem w pomieszczeniu, ciepłe powietrze schładza się o ściany i spływa na podłogę. Taki ruch powietrza sprawia wrażenie przeciągu (cyrkulacja powietrza).
Dlatego należy zwracać uwagę na izolacyjność cieplną ścian!
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Na poniższym zestawieniu przedstawiono, jaka ilość pary wodnej może wstawać,
W gospodarstwie 3-osobowym w miesiącu powstaje ok. 180 l pary wodnej, co odpowiada więcej niż jednej wannie pełnej wody.
Jeśli wilgoć jest odprowadzana przez wentylację w niewystarczającym stopniu,
wilgotność powietrza w pomieszczeniu wzrasta, co prowadzi do powstawania skroplin,
a następnie do powstawania pleśni.
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Prawidłowa wentylacja

O czym należy pamiętać:

Okna Internorm odznaczają się bardzo dobrymi wartościami izolacyjności cieplnej
i dużą szczelnością. Efektem jest brak przeciągów, oszczędność energii grzewczej oraz
powstrzymanie uciążliwych hałasów. Konieczna jest jednak również bardziej świadoma
wentylacja.

Wymiana powietrza przez szczeliny zamkniętych okien nie wystarcza do odpowiedniego odprowadzenia wilgoci oraz do zaspokojenia zapotrzebowania na powietrze
ze względów higienicznych.

Prawidłowa wentylacja ma decydujące znaczenie. Jej celem jest ciągłe doprowadzanie
tlenu do oddychania i odprowadzanie zanieczyszczeń, które zbierają się w pomieszczeniu w przypadku niewystarczającej wentylacji. Prawidłowa wentylacja zapobiega
ponadto powstawaniu skroplin i tworzeniu się pleśni.

W zależności od eksploatacji i ilości powstałej wilgoci zaleca się zapewnienie niezbędnej wymiany powietrza poprzez wentylację ciągłą lub intensywną.
Należy unikać przedostawania się wilgoci wewnątrz mieszkania do chłodniejszych
pomieszczeń. Jeśli jest to niemożliwe, należy o tym pamiętać podczas wentylacji.
W pomieszczeniach z otwartym ogniem (przepływowy podgrzewacz, otwarty kominek,
grzejnik olejowy, kuchenka gazowa itd.) należy zagwarantować stały dopływ powietrza.

Rodzaje wentylacji
Samowentylacja:
„Wentylacja” przy zamkniętych oknach i drzwiach w wyniku nieszczelności
powłoki budynku.

Wentylacja ciągła:
Ciągle lekko otwarte okno poprzez mikrowentylację lub okucia uchylne.

Wilgotność podczas budowy prowadzi do większego obciążenia profili okiennych.
Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub napęcznienia profili drewnianych, należy
pamiętać o odpowiedniej wentylacji!
W przypadku ekstremalnych obciążeń, np. w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności,
na basenach lub w pomieszczeniach z obciążeniem chemicznym, konieczne może być
zastosowanie specjalnie do nich przeznaczonych systemów ogrzewania i wentylacji.

Wentylacja intensywna:
Wentylacja poprzez otwarcie przeciwległych okien.

Zaleca się kilkakrotną 5-minutową intensywną wentylację w ciągu dnia.
Jest ona najskuteczniejsza, jeśli uzyska się poprzeczną wentylację pomieszczeń poprzez
otwarcie przeciwległych okien.
Kilkakrotna intensywna wentylacja w ciągu dnia zapewnia odpowiednią wymianę powietrza oraz odprowadzenie wilgoci, przy czym nie ma negatywnego wpływu na komfort.
Temperatura w pomieszczeniu obniża się co prawda na kilka minut, ale ściany, sufit
i podłoga, które „magazynują ciepło” ochładzają się w tym czasie minimalnie. Świeże
powietrze szybko się nagrzewa, straty energii są minimalne.
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Firma Internorm przyznaje klientowi końcowemu (ostatecznemu użytkownikowi)
poniższe gwarancje:
10 lat gwarancji odporności na czynniki atmosferyczne, obejmującą nienaturalną
zmianę koloru oraz pękanie powierzchni białych profili okiennych i drzwiowych z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. Przy sprawdzaniu
odporności na czynniki atmosferyczne zmiana koloru określona w oparciu o procedurę
zgodną z normą DIN EN 513 nie może być większa niż stopień 3 na skali szarej normy
DIN EN 20105-A02.
Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.
10 lat gwarancji na odporność na czynniki atmosferyczne, obejmującą nienaturalną
zmianę koloru oraz pękanie powierzchni wewnętrznych okleinowanych profili okiennych i drzwiowych z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia
profili. Przy sprawdzaniu odporności na czynniki atmosferyczne zmiana koloru określona
w oparciu o procedurę zgodną z normą DIN EN 513 nie może być większa niż stopień 4
na skali szarej normy ISO 105-A02. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni
wskutek zabrudzenia.
10 lat gwarancji na odporność na czynniki atmosferyczne, obejmującą nienaturalną
zmianę koloru oraz pękanie anodowanych lub malowanych proszkowo powierzchni
aluminiowych profili okiennych i drzwiowych.
Minimalną miarą dla połysku resztkowego jest stopień połysku oznaczony na podstawie normy DIN EN ISO 2813, który wynosi co najmniej 30% wartości pierwotnej.

10 lat gwarancji odporności na powstawanie nalotu pomiędzy szybami zespolonymi. Dla ogólnej wizualnej kontroli szyb zespolonych ze szkła lustrzanego obowiązuje
wytyczna Bundesinnungsverband des Glaserhandwerkes Hadamar lub norma Ö-Norm
B3738.
Gwarancja nie obejmuje obustronnego osadzania się pary wodnej na szybie pojedynczej lub w przypadku szyb zespolonych osadzania się pary wodnej od wewnętrznej
strony i/lub od strony wystawianej na działanie czynników atmosferycznych. To zaparowanie jest zjawiskiem naturalnym i może się pojawić w określonych warunkach.
10 lat gwarancji na klejenie szprosów naklejanych.
10 lat gwarancji zachowania funkcjonalności połączenia drewna, pianki termoizolacyjnej i profili aluminiowych we wszystkich drewniano-aluminiowych systemach okien, pod
warunkiem przestrzegania wytycznych montażu i konserwacji firmy Internorm.
10 lat gwarancji zachowania funkcjonalności klejenia i uszczelnienia szyb zespolonych z profilami okiennymi we wszystkich systemach okien drewniano-aluminiowych
Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych montażu i konserwacji firmy
Internorm.
5 lat gwarancji na korozję w przypadku uchwytów drzwi wejściowych pokrytych PVD,
jeśli nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne.
5 lat gwarancji na odporność na czynniki atmosferyczna, obejmującej nienaturalną
zmianę koloru oraz pękanie powierzchni płyciny drzwi. Gwarancja nie obejmuje zmian
wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.

Gwarancja na powierzchnię nie obejmuje korozji spowodowanej warunkami środowiska, jak np. montaż okien i drzwi w pobliżu morza (sól w powietrzu), przy ulicach posypywanych solą lub na terenach o powietrzu zanieczyszczonym przez przemysł ciężki.
Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia. Gwarancja
odnosi się wyłącznie do powierzchni w kolorach znajdujących się we wzorniku kolorów
Internorm dla powierzchni aluminiowych, we wzorniku Internorm kolorów RAL oraz
we wzorniku Internorm kolorów hirest.
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3 lata gwarancji na odporność na czynniki atmosferyczne, obejmującej nienaturalne
zmiany koloru oraz pękanie powierzchni profili do rolet z tworzywa sztucznego. Przy
sprawdzaniu odporności na czynniki atmosferyczne zmiana koloru określona w oparciu
o procedurę zgodną z normą DIN EN 513 nie może być większa niż stopień 3 na skali
szarej normy DIN EN 20105-A02. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni
wskutek zabrudzenia.
3 lata gwarancji odporności na czynniki atmosferyczne, obejmującej nienaturalne zmiany zabarwienia oraz powstawanie rys na powierzchni profili do rolet, żaluzji i okiennic
wykonanych z aluminium anodowanego lub powlekanego proszkowo. Minimalną miarą
dla połysku resztkowego jest stopień połysku oznaczony na podstawie normy DIN EN
ISO 2813, który wynosi co najmniej 30% wartości pierwotnej. Gwarancja na powierzchnię nie obejmuje korozji spowodowanej warunkami środowiska, jak np. montaż
okien i drzwi w pobliżu morza (sól w powietrzu), przy ulicach posypywanych solą lub
na terenach o powietrzu zanieczyszczonym przez przemysł ciężki.
Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.
3 lata gwarancji na sprawność okuć okiennych i drzwiowych pod warunkiem przestrzegania wytycznych firmy Internorm dotyczących montażu i konserwacji.
30 lat zapewnienia, od roku produkcji 1999
Ponadto firma Internorm zapewnia, że produkty Internorm mogą być naprawione przez
naszych specjalistów w taki sposób (oryginalne części nie są obowiązkowe), że ich
pełna sprawność będzie zapewniona lub utrzymana przez okres 30 lat. Warunkiem jest
jednak nieuszkodzona konstrukcja (= ościeżnica i skrzydło). Okres 30 lat jest liczony
od daty produkcji w Internorm.
Prace, materiały, czas pracy itd. niezbędne do utrzymania funkcjonalności okien będą
fakturowane według aktualnych stawek.
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7.1. Wskazówki ogólne
Wszelkie wady, niezależnie od ich rodzaju, należy zgłaszać przedstawicielom firmy
Internorm niezwłocznie po otrzymaniu towaru.
Wszystkie dostarczone towary należy dokładnie sprawdzić przy odbiorze. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad, dalszy montaż towaru jest możliwy dopiero po uprzednim pisemnym porozumieniu się z przedstawicielem firmy Internorm i po wyraźnym
udzieleniu przez niego zgody na dokonanie montażu.
Gwarancje tracą ważność, jeśli uszkodzenie powierzchni powstało w wyniku zamierzonego lub niezamierzonego działania lub w wyniku zaniechania niezbędnej pielęgnacji.
Dotyczy to w szczególności silnych lub trudnych do usunięcia zabrudzeń. Gwarancje
tracą ważność również, jeśli uszkodzenia lub zakłócenia w działaniu są spowodowane
nieprawidłowym montażem lub innymi elementami bryły budynku (np. wiązanie dachowe, osiadanie bryły budynku).
Klient końcowy zgłasza roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, jednak najpóźniej
w okresie podanym na certyfikacie gwarancyjnym, pod rygorem nieważności. Roszczeń należy w pierwszej kolejności dochodzić u przedstawiciela firmy Internorm, który
dostarczył klientowi towar. Jeśli jest to niemożliwe, roszczenia z tytułu gwarancji należy
zgłaszać w oddziale firmy Internorm na terenie danego kraju. Roszczenia gwarancyjne
należy zgłaszać pisemnie.
Należy pamiętać o tym, że gwarancja sprawności produktu wymaga przestrzegania
wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm, w szczególności
instalacja i montaż muszą być wykonane fachowo.
Okresy podane na certyfikacie gwarancyjnym rozpoczynają się w przypadku umów
kupna-sprzedaży/umów o dzieło od daty dostarczenia towaru przez firmę Internorm.
Jeśli montaż jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Internorm,
okres gwarancji wyjątkowo rozpoczyna się wraz z zakończeniem montażu (zgodnie
z notatkami przedstawiciela firmy Internorm).
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Gwarancja polega na całkowitej lub częściowej wymianie produktu po wybraniu
wyłącznie firmy Internorm lub na wykonaniu napraw lub poprawek. Szkody wtórne
i koszty wykraczające poza wymianę produktu, zwłaszcza koszty montażu i demontażu
(koszty materiału i robocizny) oraz pozostałe koszty dodatkowe nie są przedmiotem
gwarancji. Przykładowo nie jest przewidziany zwrot kosztów np. za napisy naniesione
przez klienta na element szklany wymieniany w ramach gwarancji; nie przewiduje się
także rekompensaty z tytułu utraty zarobku, utraty zysku, czy niemożności korzystania
z pomieszczeń, w których są wykonywane prace gwarancyjne itp.
Świadczenia gwarancyjne są realizowane z bezpłatną dostawą.
W przypadku elementów objętych wyprzedażą, które jako takie są wyszczególnione są
fakturze wystawionej przez firmę Internorm, gwarancja na całość traci ważność.

7.2. Wskazówki na temat montażu

7.3 Techniczne ograniczenia gwarancji
Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone obciążenia określone we właściwych normach technicznych i standardach. W przypadku zastosowania
produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem gwarancja traci ważność w całości.
Opisane powyżej świadczenia gwarancyjne dotyczą wyłącznie określonych elementów pojedynczych. Jeśli dwa lub kilka pojedynczych elementów zostanie połączonych
w okno / drzwi, wymaga to odrębnej zgody firmy Internorm. Niezależnie od tego wszelkie roszczenia gwarancyjne tracą ważność, jeśli połączenie poszczególnych elementów
zostało wykonane nieprawidłowo lub niezgodnie ze standardami technicznymi.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez agresywne lub ścierne
środki czyszczące. Firma Internorm zaleca regularne czyszczenie z zastosowaniem
zestawu do pielęgnacji Internorm.

Wszystkie typy okuć umożliwiają „precyzyjną regulację”. Ta regulacja precyzyjna jako
część montażu powinna być wykonana przez firmę montażowe. Zawsze należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu i regulacji firmy Internorm, w szczególności
w przypadku samodzielnego montażu.

Zmiany powierzchni wywołane reakcjami chemicznymi (np. przez cząsteczki cynku,
wymywanie fasad (eternit lub inne materiały), parapety z eternitu) na białych profilach
z tworzywa sztucznego, na powierzchniach malowanych proszkowo lub anodowanych
nie stanowią przedmiotu gwarancji.

Na prace związane z późniejszą regulacją, konserwacją lub zamianami produktu muszą
być wystawiane faktury.

Gwarancja nie obejmuje również zmiany wyglądu powierzchni w wyniku zabrudzenia.

Odpowiedzialność za wady montażowe i wynikające z nich nieprawidłowe działanie
ponosi wyłącznie firma montażowa, nie podlegają one gwarancji Internorm.

Różnice w kolorach między elementami wystawionymi na działanie czynników atmosferycznych (np. po stronie południowej) a elementami chronionymi
(np. po stronie północnej) nie są objęte gwarancją.
W przypadku elementów drewnianych wyraźnie zwraca się uwagę na to, że silne środki
czyszczące (zawierające chlorek amonu, alkohol oraz środki żrące i ścierne) uszkadzają
powierzchnie drewniane. Elementy drewniane należy systematycznie sprawdzać pod
kątem uszkodzeń (uszkodzenia spowodowane przez grad, naturalne rysy powstające
na drewnie, zadrapania itp.) i w razie potrzeby jak najszybciej naprawiać, postępując
według wskazówek firmy Internorm dotyczących konserwacji.
Gwarancja na powierzchnie nie dotyczy materiałów montażowych.
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Kurz, pyłki kwiatów, zanieczyszczenia itd. osiadające na uszczelkach, profilach i powierzchni szkła łączą się z wilgocią i tworzą mikroorganizmy, a tym samym powstaje
pleśń. Jest to naturalny proces i nie stanowi wady w rozumieniu gwarancji. W związku
z tym powstawanie pleśni jest wyłączone z gwarancji i rękojmi.
Osadzanie się pary wodnej na powierzchniach szklanych:
W określonych warunkach na zewnętrznych powierzchniach szyb w przypadku szkła
termoizolacyjnego od strony pomieszczenia lub od strony wystawionej na działanie
czynników atmosferycznych może zbierać się woda kondensacyjna (osadzanie się pary
wodnej).
W przypadku szkła termoizolacyjnego o dużej wartości izolacyjności cieplnej woda
kondensacyjna może się przejściowo zbierać również na powierzchni szklanej wystawionej na działanie czynników atmosferycznych, jeśli wilgotność na zewnątrz (względna
wilgotność powietrza zewnętrznego) jest bardzo duża, a temperatura powietrza jest
wyższa od temperatury powierzchni szyby. Przy bardzo dużych różnicach temperatur
nie można wykluczyć również oblodzenia. Można temu zapobiec poprzez zasłonięcie
okien i drzwi (np. rolety, zadaszenia itp.).
Osadzanie się pary wodnej na szybach okien zespolonych jest wykluczone z gwarancji, ponieważ ze względów fizycznych w określonych warunkach klimatycznych może
dojść do zbierania się wody kondensacyjnej lub do zaparowania przestrzeni międzyszybowej (w której znajduje się opcjonalna osłona przeciwsłoneczna).
Zwilżalność powierzchni szklanej na zewnętrznej stronie szkła izolacyjnego może być
różna w zależności np. od odcisków rolek, palców, etykietek, włókien papieru, ssawek próżniowych, pozostałości materiałów uszczelniających, środków smarnych lub
od wpływu otoczenia. Różna zwilżalność może być widoczna, gdy powierzchnia szyby
jest wilgotna, ponieważ zebrała się na niej woda kondensacyjna, deszcz lub woda
do czyszczenia. Tego rodzaju ślady nie stanowią zatem wady.
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