
SCHÜCO műanyag ajtók és ablakok 
Kezelési, karbantartási útmutató 

Ajánlott felhasználási terület: 

A Schüco Corona rendszerből készült ablakok és ajtók műszaki paramétereit figyelembe véve lakóházakba, 
közösségi épületekbe és megfelelő tervezési feltételek esetén ipari épületekbe is beépíthetőek. 

1. Védőfólia 

A védőfóliát a fólián feltüntetett 6 hónapot követően (a beépítési állapottól függetlenül) el kell távolítani! Ellenkező 
esetben a napsugárzás hatására rásülhet a felületre. 

2. A Profil felszín tisztítása 

Megfelelő (nem dörzshatású, pl. folyékony mosogatószer) tisztítószerrel alaposan és gyorsan eltávolíthatóak az 
általános szennyeződések. 
A felületre lehetőleg hosszanti irányban vigyük fel a tisztítószert, puha semleges (gyapjú vagy pamut) törlőkendővel, 
körkörös mozdulatokkal. Rövid ideig hagyjuk rajta és kis idő elteltével, tiszta vízzel alaposan mossuk le! 
Az előbbiekben felsoroltakat kérjük, tartsák szem előtt és hasonlóképpen járjanak el a fóliázott profiloknál is! 

3.Üveg tisztítása 

Csak és kizárólag a kereskedelemben kapható tisztítószereket alkalmazzon! Semmiképpen se használjon maró vagy 
karcoló vegyszert! 

4.Vasalatok kezelése 

Az Ön ablakai és ajtói kiváló minőségű GU Német vasalattal vannak szerelve. 
A hosszabb élettartam érdekében, évente egyszeri kenéssel célszerű ellátni. (pl. WD 40 spray) 
Figyelem! A vasalatok beállítását kizárólag az Önök Schüco ablak gyártójával a Debalu 2000 Kft. műanyag 
nyílászáró részlegével végeztesse! A vasalatokat óvja a szennyeződésektől! 

5. A bukó – nyíló ablakok működtetése 

Az Ön bukó-nyíló ablakkilincseinek 4 állása van (eltérően a többi ablakkilincs 3 állásától) 

1.állás:   Ha a kilincs függőlegesen lefelé áll, a szárny zárt állapotában, az ablak zárt állapotban van. 
2.állás:   A kilincs teljesen vízszintes helyzetbe történő elfordításakor az ablak nyitható állapotba kerül. 
3.állás:   A kilincs függőlegesen felfelé történő fordításakor az ablak buktatható állásba kerül. 
4.állás:   A kilincs a függőleges és vízszintes állás között megállítva ( 45 °) ún. résszellőztető funkcióba  
              (résnyire bukó állásba) kerül. 

Figyelem! A kilincset csak az ablakszárny ablaktokhoz történő nyomásával egyidejűleg szabad elfordítani! 
Ellenkező esetben a működtetés nem szakszerű és a vasalat meghibásodásához vezethet. 

A Debalu 2000 Kft. műanyagos részlege által gyártott Schüco műanyag ablakok a legjobb légzárási kategóriába 
tartoznak, ezért mindennapos intenzív szellőztetés ajánlott. Ellenkező esetben a helyiségben képződő pára az ablakon 
vagy a falakon lecsapódhat. 

 
Az Ön gyártója: 


