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1. A garancia elvesztésének terhe alatt tilos a zárhengerek kenése, különösen tilos 
olajos anyagok kulcslyukba történő befecskendezése – ami nehézségekhez vezethet 
a zár nyitásánál. A Gyártó a kereskedelmi forgalomban elérhető LOCK SPRAY 
készítmény alkalmazását javasolja a zárak és betétek kenéséhez. 
 
2. A PVC fóliával borított ajtószárnyakat finoman szivaccsal, tiszta vízzel kell tisztítani. 
Erős szennyeződés esetén használjon szappant vagy alkoholt, valamint puha kefét, 
majd öblítse le a felületet vízzel és törölje le.  
Mosószerek és oldószerek használata tilos! 
 
3. Az ajtók vasalatait (kilincsek, védőelemek, zsanérok, zárak külső részei stb.), 
valamint az esetleges üvegkereteket évente legalább kétszer, rozsdamentes acél 
tisztításához alkalmazandó készítményekkel kell letisztítani. A vasalatok 
tartósságának feltétele a megfelelő ápolás és karbantartás, melynek célja a 
lerakódások, foltok, rozsda bevonatok képződésének megelőzése. 
A vasalatokat: 
- mindig a csiszolási iránynak megfelelően, szivaccsal vagy puha ronggyal törölgesse, 
elszíneződések vagy rozsdás bevonat képződése esetén pedig használjon 
rozsdamentes acélhoz használatos csiszolószövetet; 
- tisztítsa gyengéd tisztítószerekkel (pl. CIF típusú felületkezelővel vagy a 
kereskedelmi forgalomban elérhető, rozsdamentes acélhoz alkalmazandó szerekkel); 
- mossa víz és kevés ecet vagy citromlé keverékével; 
- közvetlenül az ajtó beszerelését, valamint az ajtó minden egyes mosását követően 
használjon rozsdamentes acél tisztítására és karbantartására szolgáló készítményt az 
ajtó gyártójának kínálatából (engedélyezett technikai vazelin vagy egyéb kenőanyag 
használata is) – vigyen fel egy kis mennyiséget egy puha rongyra és törölje át a fém 
elemeket. 
 
4. Az ajtó, valamint fém vasalatok polírozásához és tisztításához – a garancia 
elvesztésének terhe mellett – ne alkalmazzon: 
- drótkefét és acélkefét; 
- karcolásokat okozó polírozószereket, -porokat; 
- sósav vagy klór tartalmú tisztítószereket, fehérítőket. 
 
5. A rozsdamentes acélból készült elemek közelében tilos a hegesztés, szögvágóval 
történő vágás, valamint más porral és acél- vagy téglaporokkal való porolás, mivel 
éppen ezek a szennyeződések rakódnak le a rozsdamentes acél elemek felületén és 
korrodálódnak, nem pedig maga a rozsdamentes acél. 
 
6. Az építési munkálatok során feltétlenül szükséges az ajtó fém elemeinek 
védelemmel való ellátása lerakódások és karcolások ellen az ajtó technikai vazelinnel 
vagy rozsdamentes acél karbantartásához alkalmazandó készítménnyel történő 
bevonásával és védőfólia felhelyezésével, az építési munkálatok befejezését követően 
pedig el kell végezni az ajtó ápolását és karbantartását a fent leírtak szerint. 
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7. Az acél ajtók a nap hatásának kitett és takaró előtetők nélküli külső falakra történő 
beépítése, az acéllemez időleges feszülését és ezzel együtt használati nehézségeket 
eredményezhet. Ezek a nehézségek nem tekinthetők a termék hibájának, ugyanis ez 
az acéllemez fizikai tulajdonsága. Ilyen esetekben ajánlott takaró előtető felszerelése 
az ajtó felett, sötét színű ajtó alkalmazása esetén ez előfeltételnek számít. Kifelé nyíló 
kültéri ajtók esetében az ajtó felett található takaró előtető megléte feltétlenül 
teljesítendő előfeltételnek számít, mivel védelmet nyújt és megakadályozza az olyan 
időjárási viszonyok hatását, mint például eső, hó és napsütés. Az előtetőnek a nyílt 
ajtó körvonalain kívül kell terjednie és az ajtó teljes árnyékolását kell biztosítania a 
délutáni órákban az egész év során. 
 
8. A nem megfelelő használat és a gyártótól / beszerelést végző személytől független 
tényezők által okozott zsanérszabályozásokat nem vesszük figyelembe és azok 
kizárólag a felhasználó költségére végezhetők el. 
 
9. FIGYELEM! A kültéri ajtók védőfóliáját a beszereléstől számított 1 héten belül le kell 
venni az ajtószárnyról. Abban az esetben, ha hosszabb ideig az ajtószárnyon marad, 
az időjárási hatások következtében a fólia beleolvadhat az ajtóborításba, ami 
ellehetetleníti a teljes levételt. 


