Drift- og vedlikeholdsanvisning
for WICSLIDE S

Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu

Skyvedør, -vindu

Låsestilling
■ Ta tak i skyvedørens handtak og skyv
panelet til lukket stilling (inn i Uprofilen) til skyvepanelet stopper mot
”stoppedetalj”.

Låsestilling

Låsing
Snepplås
■ Sperren skyves til låst stilling
Hakereilelås
Skyvestilling

■ Sylindernøkkelen vries til hakereile
flyttes til låst stilling
Opplåsing
Snepplås
■ Sperren skyves til åpen stilling
Hakereilelås
■ Sylindernøkkelen vries til hakereile
flyttes til åpen stilling
Åpen stilling
■ Ta tak i skyvedørens handtak og skyv
panelet til åpen stilling. Forsiktighet i
åpningskraften bør iakttaes før skyvepanelet nærmer seg full åpen stilling
Når døren åpnes eller stenges skal brukeren se til at trekk- eller trykkraft på døren
skjer via dørens handtak. Brukeren skal
ved stenging observere klemrisikoen som
oppstår mellom skyvepanel og karm.

Vedlikeholdsanbefalinger

Vedlikeholdsanbefalinger

Kun for dører utstyrt med låsbeslag:
Låsbeslagenes funksjon kan forbedres

De produserte og innebygde aluminium-

med fett/olje. Forøvrig henvises det til

elementene er utstyrt med høykvalitative

fagmann.

beslag. Dette betyr: høy betjeningskomfort,
perfekt funksjon og lang levetid.

Elementenes montering

En forutsetning for at beslaget skal fungere

Skyveelementenes funksjon er avhengig

og gå lett, er at våre regler om størrelse og

av at skyvedøren og beslagene er riktig

vekt på elementet, samt våre retningslinjer

montert. Kontroller at alle skruene er i

for produktgaranti overholdes.  

stand og sitter godt i aluminiumet. Hvis

Beslagenes funksjon og tilstand må

det er tegn til at for eksempel skruer har

kontrolleres etter følgende kriterier:

løsnet, eller at skruehodene er revet av, må

■ Om de går lett

disse omgående strammes eller skiftes.

■ Om beslagene er festet godt
■ Om det er slitasje på beslagene

Om det er slitasje på beslagene

■ Om det er skader på beslagene

Alle sikkerhets- og funksjonsrelevante kom-

Om de går lett
Om hjulene går lett, kontrolleres ved
kraften en må benytte på de skyvbare
panelene. Bevegelsen kan forbedres ved å
fette/olje og/eller justere hjulene. Justering
av hjulene utføres med en skrutrekker

ponenter av beslaget må settes inn med fett
eller olje i henhold til våre anvisninger, for å
unngå slitasje.
Om det er skader på beslagene
Skadde beslagdeler må skiftes ut.

(for detaljer henvises det til montasjeanvisningen)
Feilaktig eller ikke fagmessig utført
justering av hjulene kan føre til at
skyvedørselementet ikke lenger fyller
sin funksjon.

Det er ikke mulig å utlede rettslige krav på
grunnlag av disse anbefalingene, da disse
kun gjelder det konkrete enkelttilfellet. Vi
anbefaler å inngå en vedlikeholdskontrakt
med skyvedørsleverandøren.
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Vedlikeholdanbefalinger
Vedlikeholdsanvisning

For at beslaget skal forbli varig funksjonsdyktig, bør de nedenfor nevnte vedlikeholdsarbeidene eller
kontrollene gjennomføres:
■ Fjern kalk-, sement- og mørtelsprut fra alle beslagdeler, for å hindre funksjonsfeil som følge av
at beslagene blokkeres.
■

Alle bevegelige deler må settes inn med olje eller fett en gang i året.
Bruk bare olje eller fett som ikke inneholder syre!

■ Når du lukker skyvepanelet må du merke deg om den går lett inn i karmen. Om nødvendig
må skyvepanelets hjul etterjusteres.
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Rengjøring og stell

Rengjøring og stell

angripes. Om du skulle være i tvil, må
du spørre produsenten av rengjørings-

Regelmessig rengjøring og stell er grunn-

middelet om det egner seg. De følgende

leggende forutsetninger for at høykvalitative

vedlikeholds-sjekklistene kan brukes

aluminiumsprodukter skal vare og holde

som retningslinjer for bygningseiere og

seg funksjonsdyktige. De må rengjøres

-brukere, for å gjøre det enklere å lage en

utvendig og innvendig, også falsområdet

vedlikeholdsplan. Målet er å bruke regel-

gjøres rent. Til rengjøring og stell må det

messig vedlikehold til å sikre at de brukte

kun brukes produkter som er anbefalt av

materialene beholder sin funksjon og

WICONA, som f.eks.

kvalitet lenge.

Glassrens

Reparasjon

WICONA 92-537691
Rengjøringsmiddel for elokserte

Alle komponenter må kontrolleres regel-

overflater

messig mht. skader og deformasjoner.

WICONA 92-222518

Dette gjelder også avslutningsfuger

Pleiemiddel for pakninger

mot bygget.

WICONA 92-244236

Sikkerhetsrelevante komponenter må

Rengjøringsklut for aluminium

kontrolleres spesielt. Det er særlig viktig å

WICONA 92-244490

undersøke med jevne mellomrom om

Pleiespray for beslag

sikkerhetsrelevante beslagdeler sitter godt

WICONA 5070025

og om de er slitt. Avhengig av behovet må
festeskruene etterstrammes eller delene

Bare slik kan du sikre deg at rengjørings-

skiftes ut. Bevegelige deler må settes inn

midlene er egnet for det aktuelle materialet.

med fett med passende midler

Delenes korrosjonsbeskyttelse må ikke

(art.-nr. 5070025 WICONA).
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Rengjøring og stell

Vindusinstituttet i Rosenheim anbefaler følgende:
Sikkerhetsinspeksjon

Generell inspeksjon

Kontorbygg

Hver 6. måned  

Hver 12. måned

Privatboliger

Hver 12. måned

Hver 12. måned

Nedenstående gjelder de enkelte
komponentene i aluminiumfasaden
Tidsrom

Aktivitet

Hver 6. måned  

Rengjøring med stoffklut

Hver 12. måned

Grunnrengjøring

Glassflater

Hver 6. måned  

Våtrengjøring

Silikonfuger

Hver 6. måned  

Kontroll av om det er sprekker

Elokserte profiler

i fuger
Feilretting
Rengjøring av silikonfuger
(ph-nøytralt vann)
Silikonpakninger

Hver 6. måned  

Rengjøring og kontroll
av om det er oppstått sprekker

Beslag

Hver 6. måned  

Justering av beslagene
Innsetting av beslagene med fett
Kontroll av om de går lett
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Rådgivning og reparasjon

Rådgivning og reparasjon
Det er meget viktig at reparasjoner og ev.
ombygginger utføres av det firma som
leverte skyvepartiene. Dette for å opprettholde komponentenes garantier.
For aktuelle arbeider – spesielt for beslag
– skal spesialiserte firma kontaktes. Det
anbefales at vedlikehold utføres av det
firma som leverte og monterte partiene.
Firmaet rår over detaljert konstruksjonsunderlag for prosjektet og har som regel
nødvendig material / reservedeler på lager.
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Kjeller Vest 6
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