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LANGŲ IR DURŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

Langus ir duris, kaip ir kitus pastato elementus, veikia aplinka. Langai ir durys iš plastiko ar aliuminio yra
labai atsparūs aplinkos poveikiams, tačiau juos reikia tinkamai prižiūrėti. Naudojimo sąlygos labai ženkliai įtakoja langų bei durų stovį, todėl savalaikė priežiūra yra viena iš jų garantinio aptarnavimo sąlygų.
Teisingai prižiūrėti langai ir durys nesukelia papildomų rūpesčių, nepraranda savo savybių ir tarnauja ilgus
metus.
Langų ir durų priežiūra:
1. Prieš pradedant naudoti langus ar duris nuo jų paviršiaus būtina pašalinti visus birius nešvarumus,
dulkes ir kitus teršalus, patikrinti jų varstymo, užrakinimo bei sandarinimo sistemų funkcionavimą.
2. Langų ir durų rėmus būtina išvalyti ne rečiau nei kartą metuose. Rėmų valymą rekomenduojama atlikti
švelnia nedažančio audinio šluoste ar kempine, panaudojant muiluotą vandenį arba atskiestas neutralaus pH valymo priemones.
3. Rėmų paviršių kategoriškai draudžiama valyti aštriais gremžtukais ar panaudojant abrazyvines valymo
priemones, lakų ar dažų tirpiklius arba skiediklius (acetoną, benziną, vaitspiritą ir pan.), valymo priemones su chloru, rugštimis (pvz., actu) bei kitais cheminiais junginiais, galinčiais pažeisti rėmų paviršių arba
varstymo mechanizmų antikorozinę dangą.
4. Negilius paviršinius įbrėžimus galima sušvelninti arba nupoliruoti panaudojant langų ar durų gamintojo rekomenduojamas specialios paskirties valymo ir poliravimo priemones (pastas/ tirpiklius).
5. Gilesnius rėmų dangos įbrėžimus rekomenduojama uždažyti specialiais dažų korektoriais, atkartojančiais rėmų spalvą.
6. Rėmų įbrėžimų šalinimui, poliravimui ar uždažymui kategoriškai draudžiama naudoti langų ar durų
gamintojo nerekomenduotas priemones.
7. Kartą metuose būtina patikrinti langų ir durų drenažinę sistemą bei išvalyti užterštus vandens nutekėjimo kanalus.
8. Kartą metuose privalu išvalyti langų ir durų sandarinimo tarpines. Sandarinimo tarpines būtina valyti
minkštomis, nedažančiomis šluostėmis arba kempinėmis, panaudojant muiluotą vandenį arba atskiestas
neutralaus ph valymo priemones.
9. Pastebėjus sandarinimo tarpinių kietėjimo požymius rekomenduojama jas sutepti specialiomis langų
tarpinių konservavimo priemonėmis (su silikonu).
10. Langų ar durų stiklus būtina išvalyti ne rečiau nei kartą metuose. Stiklus rekomenduojama valyti
minkštais nedažančiais audiniais arba langų valymui skirtais guminiais valytuvais, panaudojant buitines
stiklų valymo priemones.
11. Stiklo nešvarumus šalinti įvairiais gremžtukais kategoriškai draudžiama.
12. Ne rečiau nei kartą metuose būtina patikrinti, sureguliuoti ir sutepti langų ir durų varstymo bei užrakinimo mechanizmus (Principinę langų apkaustų priežiūros schemą galima matyti 1 paveiksle). Tepimui
rekomenduotina naudoti bespalvius purškiamus tepalus (pvz.: aerozolinę alyvą WD-40 ar pan.).
13. Aktyviai eksploatuojamų (pvz.: mokyklose, visuomeninėse įstaigose ir pan.) langų ir durų varstymo
bei užrakinimo mechanizmus rekomenduojama patikrinti, sureguliuoti ir sutepti du kartus per metus.
Aktyviai naudojamų langų bei durų dalis rekomenduojama tepti tirštesniu tepalu (2 konsistencijos klasės).

Pav. 1 Principinė langų apkaustų priežiūros schema

14. Nustačius nesklandų langų ar durų funkcionavimą, privalu nedelsiant kreiptis į gamintoją arba jo
įgaliotą atstovą dėl jų patikrinimo bei funkcionavimo atstatymo (kadangi langų ir durų technika yra
pakankamai sudėtinga, nuolat tobulinama bei privalo būti prižiūrima pagal visas atitinkamų medžiagų
ir detalių tiekėjų rekomendacijas) bei imtis priemonių, galinčių apsaugoti gaminius nuo jų negrįžtamo
sugadinimo.
15. Savarankiškai reguliuoti ar derinti langų ar durų varstymo mechanizmus draudžiama, išskyrus atvejus, kai netinkamai funkcionuojantys langai ar durys gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai ar aplinkai.

