NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ interiérových dveří lipbled
1. ÚČEL POUŽITÍ
Dveře budou plnit svou funkci správně, pokud jsou vybrány podle jejich účelu, a v případě, že jsou
správně nainstalovány. LIPBLED interiérové dveře jsou určeny pro instalaci v suchých prostorách při
teplotě místnosti a vlhkost vzduchu v rozmezí 40% a 65% a menší klimatických rozdílů. Standardní
modely interiérových dveří jsou určeny pro použití v prostorech s klimakategorií A2 podle SIST EN
1121 a ČSN EN 12219 SIST.
Pokud plánujete instalaci dveří v místnostech větších klimatických rozdílů - to je především v případě
vchodových dveří - dveře musí mít vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům: B2 nebo C2. Prosím,
neváhejte a obraťte se naše prodejce.
Pokud jsou dveře vystaveny dalším povětrnostním podmínkám (zdrojům tepla, přímému slunečnímu
záření, zvlhčovačům atd.), LIPBLED nezaručuje, že se dveře nezkroutí a nezmění barvu.
LIPBLED interiérové dveře mají mechanickou odolnost třídy 1 dle SIST EN 1192. Pokud chcete
odolnější model dveří, neváhejte a obraťte se naše prodejce.
Zkušební metoda pro dveřní křídla dle SIST EN 1121:
Teplá strana
Klimakategorie A
23 ° C a 30% RHA *
Klimakategorie B
23 ° C a 30% RHA
Klimakategorie C
23 ° C a 30% RHA
Klimakategorie D
23 ° C a 30% RHA
* RHA = relativní vlhkost vzduchu
Požadavky a klasifikace pro dveřní křídla dle SIST EN 12219:
Kroucení
Podélný ohyb
Třída 0
Žádné požadavky
Žádné požadavky
Třída 1
8 mm
8 mm
Třída 2
4 mm
4 mm
Třída 3
2 mm
2 mm

Studená strana
18 ° C a 50% RHA
18 ° C a 50% RHA
3 ° C a 85% RHA
-15 ° C

Příčný ohyb
Žádné požadavky
4 mm
2 mm
1 mm

2. SKLADOVÁNÍ
Interiérové dveře by měly být skladovány na tmavém a suchém místě s relativní vlhkostí vzduchu
mezi 40% a 65%. Měly by být uchovávány v původním obalu. Dveře lze skladovat ve svislé poloze,
vzhledem k tomu, že mají přiměřenou podporu, aby zůstali v této poloze nezdeformovány.
Sluneční světlo způsobuje přirozené stínování nebo vyblednutí dýhy. Pokud jsou dveře uloženy v
osvětlených skladech, je nutné chránit dýhu křídla dveří, které jsou baleny v PE-fólii, tmavou krytinou
propustnou pro vzduch a vlhkost.
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3. INSTALACE
Dveře jsou instalovány v suchém prostoru s relativní vlhkostí vzduchu mezi 40% a 65%. Zvláštní
opatrnosti dbejte v nových budovách, které musí být řádně vysušeny a pravidelně větrány. Můžete
se rozhodnout pro montáž dveří svépomocí, čímž však za ni přijímáte odpovědnost.
Je nutné, aby přiložené instrukce byly dodržovány, a to zejména v případě funkčních dveří, které
vyžadují specifickou a náročnou montáž.
Doporučujeme vám objednat dveře spolu s montáží, kterou provádí naši odborně proškolení
montážníci.
4. ÚDRŽBA
Interiérové dveře nevyžadují žádnou zvláštní údržbu a je třeba je čistit vlhkým hadříkem. Pokud je to
nutné, namažte závěsy a zámky grafitem nebo grafitovým tukem.
Věříme, že se vám dveře LIPBLED budou dělat radost po dlouhá léta.
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