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AKENDE HOOLDUSJUHEND
AKENDE PUHASTAMINE
Akende puit- ja klaaspindu tuleb regulaarselt vastavalt
määrdumisastmele puhastada.
1. Akende puitpindu võib puhastada ainult selleks ettenähtud
puitpindadele mõeldud vahenditega. Kindlasti ei tohi puitpindade
puhastamisel kasutada happelisi (sööbivaid) aineid, lahusteid, alkoholi,
bensiini ja abrassiivseid puhastusvahendeid. Samuti ei tohi kasutada
poleerivaid puhastusaineid.
2. Akende puitpindade puhastamisel tuleb kasutada selleks otstarbeks
mõeldud neutraalse pH-tasemega hooldusvahendeid ja pehmest
kangast lappi või svammi, mis ei sisalda liivaosakesi või muid
abrasiivseid tööpindu.
3. Akende klaaspindade puhastamisel soovitame kasutada müügil olevaid
spetsiaalseid klaaspindade (akende) hooldamiseks mõeldud
puhastusvahendeid, mis on neutraalse pH-tasemega või nõrgalt
happelise tasemega. Klaaspindu ei tohi puhastada leeliseliste
vahenditega. Hooldusel kasutada pehmest kangast lappi või svammi,
mis ei sisalda liivaosakesi või muid abrasiivseid tööpindu.
4. Akende puit- ja klaaspindu ei tohi puhastada teravate
töövahenditega (noad, pahtlilabidad, terasviilid, metallist
nuustikud, jne.), kuna need võivad kahjustada puidu ja klaasi
pealispinda.

AKENDE HOOLDAMINE
Välismõjudest sõltuvalt tuleb teha akendele ülevaatust ja hooldust
kord aastas, et tagada akende pikaealine tõrgeteta
funktsioneerimine.
1. Aknad vajavad iga-aastast sulusesüsteemi kontrollimist ja määrimist,
ning vajadusel reguleerimist. Kõik aknafurnituuri liikuvad detailid
tuleb töödelda selleks ettenähtud (lukusüsteemide) vahenditega ja viisil.
2. Akende tihendeid tuleb vähemalt kaks korda aastas kontrollida ja
puhastada. Selleks kõrvaldada tolm ja mustus puitosade ja tihendi
vahelt. Seda on kõige parem teha tolmuimejaga. Seejärel tuleb tihend

puhastada veega niisutatud pehme lapiga. Kord aastas tuleb tihendeid
töödelda silikoonõli või vaseliini baasil olevate vahenditega, et säiliks
tihendite elastsus. Vajadusel tuleb vanad tihendid asendada uutega.
3. Puitpindadele tekkinud üksikud ja väikesed (mehhaanilised) vigastused
tuleb likvideerida koheselt. Parandatud pind (vigastuse koht) tuleb
uuesti katta värviga, vältides nii aknaraami täielikku kahjustumist.
4. Erilist tähelepanu tuleb pöörata aknaraami alumisele osale. Jälgida ja
vajadusel puhastada ära veeliistu äravoolu avad.
5. Juhul, kui teil tekib puitakna sisemisele poolele kondensatsioon
(veepiisad), siis on selle põhjuseks järgnev asjaolu:
 Tõmbeventilatsioon ruumis on ebapiisav
 Küte ruumis on ebapiisav
 Ruumis on kõrge niiskuse tase
6. Aknaraamidele ei tohi riputada lisaraskusi.
7. Aknaraami ei tohi tõugata ega suruda vastu aknapõske.
8. Aknaraami ja lengi vahele ei tohi asetada esemeid.
9. Aken ei tohi jääda avatuks tuuletõmbuse korral. Ärge laske
õhuvooludel akent edasi-tagasi “loopida” !
10. Palume vältida klaasi termilist purunemist. Klaaspaketi klaas võib
taluda suuri temperatuurikõikumisi. Kui aga klaasi ühest kohast
soojendada või jahutada, võib klaasil tekkida nii suur sisepinge, et klaas
mõraneb. Selle vältimiseks palume akendele mitte kleepida
plakateid ja kilesid !

TÄITES EELPOOL TOODUD NÕUDEID SÄILITAVAD TEIE
PUITAKNAD KA PIKAAJALISEL KASUTAMISEL OMA
VASTUPIDAVUSE JA KVALITEETSE VÄLIMUSE !

