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UZMANĪBU! Garantija ir spēkā tikai tad, ja tiek ievēroti lietošanas norādījumi! Kaski garantija neattiecas uz bojājumiem, kas 

radušies nepareizas uzstādīšanas vai virsmas apstrādes rezultātā. 

Pirms uzstādīšanas 

Uzglabāšanai jānotiek sausā un vēdināmā vietā. Pārliecinieties, ka iepakojumā neveidojas kondensāts. Durvīm jātiek uzglabātām 

tā, lai furnitūra nesabojātu durvis. Pārbaudiet, vai produkts ir īstais un tā kārba nav bojāta. 

Nosacījumi 

Iepriekš minētā garantija ir spēkā ar nosacījumu, ja tiek ievēroti SIA Kaski norādījumi par transportēšanu, uzglabāšanu, montāžu, 

kopšanu un apkopi. Mēs iesakām durvju jumtiņus, lai aizsargātu durvis no nelabvēlīgiem laikapstākļiem un vēja. Lai garantija 

būtu spēkā, ir nepieciešams, lai produkts netiktu lietots neatbilstoši vai pakļauts ārējai ietekmei un triecieniem, preci nav labojis 

vai mainījis kāds cits, izņemot Kaski servisa personālu vai Kaski pilnvarots serviss, un izstrādājumam piestiprinātā kontroles zīme 

nav noņemta vai pārkrāsota. 

Apkopes noteikumi krāsotiem produktiem 

Kaski ārdurvju virsma tiek apstrādāta ar izturīgām krāsām, kas paredzētas lietošanai ārpus telpām un atbilst augstām prasībām 

attiecībā uz pilnību un izskatu. Lai iegūtu maksimālu krāsas noturību, krāsotā virsma jātīra un jāvasko regulāri vai pēc 

nepieciešamības. 

Tīrīšana un kopšana  

Tīrīšanai jāizmanto parastie tīrīšanas līdzekļi, kas nav sārmaini, piemēram mazgāšanas līdzeklis. Pelējuma gadījumā, lietot 

tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti pelējuma sporas neitralizācijai. Neizmantojiet līdzekļus, kas var saskrāpēt vai izšķīdināt virsmas 

krāsojumu (šķīdinātājs, ziepes, tīrīšanas pulveris, tērauda vate u.c.) Logu tīrīšanas līdzekļi, kas satur amīnus, piem. Amonjaks, var 

izraisīt krāsas maiņu. Mitriniet virsmu no apakšas uz augšu, bet nožāvējiet no augšas uz leju, pretējā gadījumā pastāv risks, ka 

nožūstot rodas svītras. Tīrīšanai un vaskošanai izmantojiet mikrošķiedras drānu. Lai saglabātu produkta spīdumu, ir ieteicama 

ikgadēja virsmas apstrāde ar vasku, piemēram auto vasku. Tas arī atvieglo tīrīšanu. Stiklotiem izstrādājumiem regulāri jāpārbauda 

silikona vai gumijas blīvējums starp stiklu un ārējo stikla sloksni. Blīvējums nedrīkst būt bojāts, pretējā gadījumā mitrums var 

iekļūt durvīs. Ja ir radušies bojājumi, tos var novērst ar silikonu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Slieksnis jāeļļo ar koksnes 

eļļu reizi gadā. Noslaukiet putekļus ar mitru drānu. Ja nepieciešams, pirms eļļošanas slieksni var noslīpēt ar smalku smilšpapīru, 

koka šķiedras virzienā. Slēdzenes jāieeļļo ar ASSA atslēgu eļļu divas reizes gadā. Eņģēm ir iespējams regulēt augstumu, un tās ir 

jāeļļo ar slēdzenēm paredzētu eļļu, vismaz reizi gadā. 

Uzlabošana 

Krāsotas durvis jāpārbauda katru gadu, pirmo reizi ne vēlāk kā pēc diviem gadiem. Ja ir radušies krāsu izciļņi, plaisas vai, ja krāsa 

ir citādi bojāta, nekavējoties jāveic apkopes krāsošana, saskaņā ar sekojošo: 

• Noslīpējiet plaisas un esošo krāsu 

• Nomazgājiet durvis ar viegli sārmainu līdzekli 

• Bojājumums aizpildiet ar alkīda vai lakas špakteli, kas piemērota lietošanai ārpus telpām 

• Nelielus bojājumus var neitralizēt ar otu, izmantojot alkīda vai akrilāta krāsu, kas paredzēta izmantošanai ārpus telpām, 

ko iesaka specializētie mazumtirgotāji. Lielu bojājumu gadījumā parasti ir nepieciešams aizpildīšana, slīpēšana un 

pilnīga pārkrāsošana, kas sākotnēji jāveic uz mazākas virsmas laukuma, piemēram, durvju aizmugurējās malas, lai 

nodrošinātu attiecīgā izstrādājuma saderību ar sākotnējo virsmu. 

• Nekrāsojiet lietū, mitrumā, vai tad, ja durvju virsma ir mitra. Ļaujiet virsmai un pamatnei nožūt, pirms uzsāciet 

uzlabošanas darbus. 

• Izmantojot līmlentu, atcerieties ievērot ražotāja norādījumus un to, ka lentei jābūt izturīgai pret mitrumu un UV 

starojumu. Virsmām jābūt tīrām un sausām, un līmlente jānoņem pēc iespējas ātrāk, ne vēlāk kā pēc 3-4 dienām. 
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