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1. NÁVOD K ÚDRŽBĚ
Uživatel (obsluha), který je zaškolen pro údržbu (obsluhu) vrat, může provádět pouze základní údržbu. Nesmí na vratech
provádět žádné opravy, úpravy ani rozebírání přídavných částí vrat, mimo běžné údržby.

1.1. Základní údržba garážových a průmyslových vrat
Odstranění nečistot a prachu z vertikálního a horizontálního vedení vrat. Udržování čistoty v prostoru dojezdu vrat na podlaze
tak, aby nedošlo k poškození spodní těsnící gumy. Panely je možné čistit vodou a neutrálním mýdlovým roztokem za použití měkkého,
jemného hadříku a následně pečlivě opláchnout čistou vodou a osušit. U čištění vrat a jejich prosklení je důležité si nejdříve uvědomit,
že povrch je v případě nedodržení návodu snadné nevratně poškodit! Nečistoty, písek a prach působí jako brusivo a je nutné je před
čištěním odstranit. Čištění provádějte jemným kusem látky bez jakýchkoliv abraziv, např. flanelový hadřík (mikro hadr), pod stále
tekoucí vodou, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Aby se poškrábání nebo jinému poškození povrchu zamezilo, je nutno dbát následujících pokynů: nejdříve opláchnout povrch vrat a případné prosklení tekoucí vodou. Nedoporučuje se tlakové mytí za použití tlakového
přístroje. Jediný přípustný čisticí prostředek je jemná mýdlová pěna, která se musí opláchnout vodou. Na osušení povrchu použít
semišový hadřík, který dobře absorbuje vlhkost. Zásadně nepoužívejte: gumové stěrky, abrazivní materiály a přípravky na mytí skla,
vysokotlaké mytí.
Doporučujeme panely každé 3 měsíce omýt čistou vodou (studenou nebo vlažnou) a otřít čistým měkkým hadříkem tak, aby byly
všechny agresivní nečistoty vždy odstraněny. Jednou za tři měsíce nebo v případě potřeby častěji promažte všechny kluzné části ložiska, boční panty, středové panty, kolečka, pružiny… Doporučujeme použít olej ve spreji TRIDO.
Panely opatřené PVC folií (zlatý dub, ořech, mahagon atd.) lze čistit pouze čistou vodou (příp. s příměsí neutrálního čisticího
prostředku) a následně vždy opláchnout studenou vodou a osušit. Dávejte pozor na některé látky (jako např. lak na nehty, inkoust,
dehet, živice), mohou proniknout do povrchu fólie a vytvořit trvalé skvrny.
Důležité upozornění: K poškození PVC folie může dojít působením různých chemikálií, čisticích prostředků, olejů, lepidel, par,
vysokotlakého mytí, parního čištění, extrémních povětrnostních podmínek, vody a znečištěného ovzduší (především emisí oxidu
siřičitého a vytváření odpovídajících kyselin; v prostředí spaloven, průmyslových podniků a na místech, kde jsou do ovzduší uvolňovány
speciální plyny, kyseliny, louhy, tepelná energie nebo soli), působením ptačího trusu, zvířecí moči nebo instalací v místech pravidelně
vystavených působení vody (přímořské oblasti, zátopové oblasti a oblasti v okolí vodních ploch a řek), v oblastech vzniku kouře a
prachu nebo výskytu kovového, kamenného prachu a především stavebního prachu, síranu vápenatého a jiných chemických látek.
Vizuální údržba: 1x měsíčně zkontrolujte celkový stav vrat, zejména: upevnění nosné konstrukce na zdivu, napnutí ocelových
nosných lanek, pevnost všech spojů a stav příslušenství. Preventivní vizuální údržbou předcházíte pádu vrat, který může mít za
následky poškození majetku a zranění osob. Při pochybách o bezvadném stavu vrat zajistěte odbornou opravu.

1.2. Je zakázáno
Je zakázáno použití oxidačních čisticích prostředků (např. chlór) a stejně tak organických rozpouštědel (např: aceton,
metyletylketon – částečně ve spojení s alkoholem, estery kyseliny octové, rozpouštědla s příměsí chlóru, aromatická rozpouštědla jako
toluen a xylol). Vždy si pečlivě pročtěte informace o složení čisticích prostředků a nepoužívejte žádné prostředky, jejichž složení není
zcela jasné. Otírat vrata za sucha, jinak hrozí poškrábání povrchu. Je zakázáno používat na odstranění nečistot ocelovou drátěnku, kter
by lak poškodila, manipulovat s poškozenými vraty, manipulovat s elektrickou instalací, dotýkat se pohybujících vrat a jejich dílů.

