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PT

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

As caixilharias, estando expostas aos agentes atmosféricos podem ficar manchadas e sujas, em função das condições
locais e atmosféricas.
• Em ambientes urbanos e industriais, os gases e resíduos industriais sãos os principais responsáveis pela
deterioração das caixilharias;
• Em zonas próximas ao mar, o ar salitroso proporciona um desgaste e uma deterioração mais rápidos das suas
características;
Para que a vida útil dos seus caixilhos se prolongue por muito mais tempo, em condições de bom funcionamento e para
que preserve todas as suas características, existem alguns cuidados e algumas precauções a ter com os mesmos;
É o que lhe vamos transmitir, para que os possa seguir e manter toda a funcionalidade e beleza das suas janelas;
Instruções de utilização:
•

Ao fechar, evitar o bater violento de janelas e portas e manipular com prudência os elementos de fecho, com o fim de
assegurar um funcionamento suave e cómodo;

Instruções para uma limpeza adequada:
•
•

A limpeza das suas janelas e portas resume-se a uma passagem periódica de um pano limpo;
2 a 3 vezes por ano, é aconselhável fazer uma limpeza com com água e sabão neutro (ou sabão tradicional “azul e
branco”), passando de seguida com água abundante;
• Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou de polir agressivos, como por exemplo diluições de resina
sintética, acetona, etc., uma vez que podem eliminar a capa protetora da caixilharia;
• Não utilizar utensílios duros ou afiados, como por exemplo espátulas, esponjas ásperas, etc;
• Não utilizar máquinas de “alta pressão”, a fim de evitar a deterioração de silicones e vedantes, bem como a capa
protetora da caixilharia;
• Nos caixilhos de correr, manter limpos e livres de lixos e resíduos, os canais de funcionamento dos carrinhos;
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Manutenção de Ferragens:
•

Pelo menos uma vez por ano, deverá lubrificar com óleo todos os mecanismos de
accionamento, tais como fechaduras, cremones, acessórios, etc. Deste modo, poderá
sempre abrir e fechar as suas janelas sem esforço.

•

Limpe as juntas de vedação com água e, para as lubrificar, utilize um líquido de
lubrificação adequado.

Ventilação correta:
Ao longo dos tempos, as janelas tornaram-se cada vez mais estanques, pelo que a correta ventilação da habitação é muito
importante para:
• Regular a humidade e a temperatura ambiental do ar;
• Substituir o ar de respiração viciado, por ar fresco e limpo;
• Evitar que se forme água de condensação e bolor;
• Que o ar da habitação seja saudável, criando um clima confortável.

A fim de obter uma boa ventilação no interior da habitação, siga os conselhos seguintes:
• Nas épocas de temperaturas mais elevadas, evite deixar as janelas permanentemente em
posição basculante;
• Para a renovação total do ar, abra ao mesmo tempo todas as portas e janelas durante 2 a 5
minutos, tempo suficiente para uma renovação completa do ar da sua habitação.

