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OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI STALOWYCH
PŁASZCZOWYCH I PROFILOWYCH
1. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice stalowe można czyścić wodą i zwykłymi środkami czyszczącymi (bez zawartości środków
wybielająco-żrących np. chlor wg. instrukcji podanych przez producenta tych środków.
2. Po umyciu drzwi należy je wytrzeć do sucha.
3. Podczas czyszczenia drzwi i ościeżnic nie należy używać ostrych przedmiotów oraz środków czyszczących zawierających
„materiały trące" (piasek, pumeks), aby nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej.
4. W przypadku drzwi ze stali nierdzewnej dopuszczalne jest stosowanie preparatów przeznaczonych do czyszczenia, pielęgnacji
i konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu, niklu. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń
producenta danego detergentu.
5. Wszystkie drzwi stalowe należy poddawać okresowym kontrolom i przeglądom.
6. Przegląd taki powinien być przeprowadzony przez serwis techniczny (autoryzowany) co najmniej raz na 6 miesięcy i
obejmować:
- kontrola wzrokowa skrzydła, ościeżnicy, osprzętu, aby sprawdzić obecność uszkodzeń mechanicznych i uwarunkowanych
korozją,
- sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
- sprawdzenie szczeliny między posadzką a skrzydłem (max. 8 mm),
- sprawdzenie i ew. poprawienie mocowania zamków drzwiowych, rygli, zawiasów,
UŻYWAĆ smarów ciekłych umożliwiających smarowanie i rozluźnianie połączeń i zawiasów, usuwanie zabrudzeń,
wykręcanie zablokowanych śrub i wkrętów oraz zapobieganie rdzy.
NIE UŻYWAĆ smarów w postaci stałej, które oblepiają mechanizmy i ułatwiają gromadzenie na ich powierzchni
zanieczyszczeń.
- sprawdzenie stanu uszczelek przymykowych - gumowych i pęczniejących, w razie uszkodzeń wymiana,
- sprawdzenie stanu zamocowania i poprawności funkcjonowania okuć drzwiowych, w razie obluzowania skręcenie śrub,
- sprawdzenie stanu zamocowania i poprawności funkcjonowania samozamykaczy, w razie potrzeby dokręcenie śrub i
regulacja.
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ZALECENIA KONSERWACYJNE DLA DRZWI STALOWYCH
Sprawdzenie funkcjonowania drzwi, zamków drzwiowych, kontrola stopnia
zużycia, regulacja, smarowane części ruchomych - rygiel, język zamka.

2 Przegląd i uruchomienie zamknięcia antypanicznego w celu upewnienia się, czy
wszystkie elementy składowe znajdują się w zadowalającym stanie roboczym,
sprawdzenie czy zaczepy nie są zapchane - zgodnie z PN-EN 1125.
3 Smarowanie wszystkich zawiasów drzwiowych.
4 Kontrola stanu zamocowania i poprawności funkcjonowania okuć drzwiowych.
Kontrola stanu przeszklenia, jeżeli występuje, pod kątem naruszenia struktury
5 (pęknięcia) i stanu mocowania przeszklenia (w szczególności w przypadku drzwi
profilowych).
Sprawdzenie działania samozamykacza - kontrola elementów istotnych dla
6 bezpieczeństwa pod względem ich stabilnego zamocowania i stopnia zużycia,
dokręcenie śrub mocujących, smarowanie części ruchomych.
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