LIP Bled, d.o.o.
Rečiška c. 61/a, SI-4260 Bled
Tel.: +386 4 579 50 00
Fax: +386 4 574 121
e-mail: lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VRAT
1. NAMEN UPORABE
Vrata pravilno opravljajo svojo funkcijo v primeru, ko so namenu primerno izbrana in so pravilno montirana.
Notranja vrata lipbled so namenjena vgradnji v suhe prostore s sobno temperaturo in z vlažnostjo zraka med
40% in 65% ter manjšimi klimatskimi razlikami.
Osnovne izvedbe notranjih vrat so namenjene uporabi v prostorih, ki ustrezajo klimatski kategoriji A2 po SIST
EN 1121 in SIST EN 12219.
V primeru, da nameravate vrata vgraditi v prostore z večjimi klimatskimi razlikami, posebej to velja pri vhodih v
stanovanje, morajo imeti vrata višjo klimatsko odpornost in sicer B2 ali C2. Vprašajte prodajalca za nasvet.
V primeru, da so vrata izpostavljena dodatnim vplivom okolja (bližnji vir toplote, direktna sončna svetloba,
vlažilci zraka in podobno) ne garantiramo za ravnost in za spremembo barvnega tona vrat.
Notranja vrata lipbled imajo mehansko odpornost razreda 1 po SIST EN 1192. V primeru, da želite močnejšo
izvedbo vrat se za nasvet obrnite na prodajalca.
Metoda preskušanja vratnih kril po SIST EN 1121:
Topla stran
Klimatska kategorija A
23 ºC in 30 % RZV
Klimatska kategorija B
23 ºC in 30 % RZV
Klimatska kategorija C
23 ºC in 30 % RZV
Klimatska kategorija D
23 ºC in 30 % RZV

Hladna stran
18 ºC in 50 % RZV
13 ºC in 65 % RZV
3 ºC in 85 % RZV
-15 ºC

Zahteve in klasifikacija za vratna krila po SIST EN 12219:
Zavitost
Vzdolžna usločenost
Razred 0
Ni zahtev
Ni zahtev
Razred 1
8 mm
8 mm
Razred 2
4 mm
4 mm
Razred 3
2 mm
2 mm

Prečna usločenost
Ni zahtev
4 mm
2 mm
1 mm

2. SKLADIŠČENJE
Notranja vrata se skladiščijo v temnem in suhem prostoru z relativno zračno vlago od 40% do 65%, v originalni
embalaži in na ravnem podstavku, ki je dvignjen od tal. Lahko so zložena pokončno, vendar podložena in
podprta, tako da je preprečeno navlaževanje in krivljenje.
Sončna svetloba povzroča obarvanje furnirja, zato je v primeru skladiščenja v svetlem prostoru potrebno
furnirana vratna krila, ki so embalirana v PE-folijo, zaščititi s temnim prekrivalom, propustnim za zrak in vlago.
3. MONTAŽA
Vrata se montirajo v suhe prostore z relativno zračno vlago med 40 in 65%. Pozor pri novozgrajenih objektih,
ki jih je potrebno pred montažo ustrezno osušiti in nato redno zračiti.
Vrata lahko montirate sami, vendar s tem za montažo odgovarjate sami. Potrebno je upoštevati priloženo
montažno navodilo, še posebej v primeru funkcijskih vrat, pri katerih je montaža specifična in zahtevnejša.
Priporočamo vam, da vrata naročite skupaj z montažo, ki jo izvede naša pooblaščena montažna ekipa.
4. VZDRŽEVANJE
Notranja vrata ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Čistijo se z rahlo vlažno krpo. V primeru vztrajnih ali
osušenih madežev priporočamo uporabo čistilnega alkohola. Po potrebi se nasadila in ključavnica namaže z
grafitom ali z grafitno mastjo.
Oljene površine se čistijo na kolikor je možno suh način (omelom za prah), ali z rahlo vlažno krpo z dodatkom
čistila za oljene površine. Površino je potrebno po potrebi obnavljati z manjšimi nanosi olja. V primeru, ko je
površina precej načeta, umazana tudi v porah, jo je najbolje očistiti vseh nanosov olja z nitro redčilom. Ko je
obdelovanec popolnoma suh, ga je potrebno fino obrusiti in ponovno naoljiti v toliko nanosih, da je površina
ustrezno zaščitena.
Želimo vam dolgo in brezskrbno uporabo naših vrat!
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. Vpisa 1/46446/00, matična št. 2284804, davčna številka: 92815146, osnovni kapital: 757.000,00 EUR.

Julij 2014

