Zawiasy firmy Wala wykonane z aluminium, o dużej odporności na korozję i działanie czynników
atmosferycznych. Maksymalna nośność zawiasów w zależności od typu – tabele dostępne na stronie
www.wala.pl
Wszystkie zawiasy firmy Wala posiadają niezależną i płynną regulację w 3 kierunkach: wysokości,
regulację szczeliny lewo/prawo oraz regulację docisku uszczelki. Dostępne są w wielu kolorach.
Ogólne zasady prawidłowego zastosowania:




Zawiasy z regulacją 3D przeznaczone są do drzwi jedno i dwuskrzydłowych.
Aby montaż zawiasów przebiegł prawidłowo, drzwi muszą mieć odpowiednią konstrukcję
umożliwiającą ich zastosowanie.
Prawidłową funkcjonalność zawiasów gwarantuje tylko zamontowanie ich w prawidłowo
osadzonych drzwiach.

Zasady dotyczące użytkowania:










Nie powinno się poddawać zawiasów obróbce mechanicznej (np. wiercenie i frezowanie),
gdyż może to źle wpłynąć na ich funkcjonowanie, a zatem zamontowane już zawiasy należy
wyizolować podczas wszelkiego rodzaju obróbek drzwi.
Do uszczelniania nie wolno używać środków zawierających kwasy, gdyż może to doprowadzić
do korozji lub uszkodzenia innych elementów lub drzwi.
W przypadku uszkodzenia zawiasów, naprawy mogą być dokonywane jedynie przez
producenta stolarki lub autoryzowany serwis techniczny.
Nie należy w żadnym wypadku dokonywać jakichkolwiek ingerencji i modyfikacji (typu
nawiercanie, przewiercanie) w obrębie zawiasów.
W przypadku naruszenia i/lub uszkodzenia drzwi i/lub ościeżnicy lub konieczności ich
wymiany, zawiasy powinny zostać wymienione na nowe. Zabronione jest ponowne
zamontowanie wcześniej już wykorzystywanych zawiasów.
Niektórych zawiasów nie należy stosować do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych pełna informacja dostępna na stronie www.wala.pl
Jeżeli w obrębie otwartej części zawiasów znajdą się ciała obce lub inne materiały, należy je
natychmiast usunąć, gdyż mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić działanie zawiasów.

Ochrona powierzchni, czyszczenie i konserwacja:








Montażyści oraz użytkownicy powinni zapoznać się z zasadami ochrony, czyszczenia i
konserwacji zawiasów.
Okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem podczas każdych prac remontowobudowlanych.
Podczas wszelkiego rodzaju obróbek powierzchni drzwi, należy zabezpieczyć zawiasy przed
zabrudzeniami i uszkodzeniami.
Wszelkie zabrudzenia i naloty należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą one wpłynąć
negatywnie na funkcjonowanie zawiasów.
Do czyszczenia nie wolno używać silnych proszków lub środków o właściwościach aktywnych
powierzchniowo ( z zawartością chlorków, kwasów, preparatów typu „kamień i rdza” itp.)
mogących uszkodzić powłokę antykorozyjną okuć, a tym samym narazić je na rdzewienie.
Nie należy używać produktów ściernych oraz ostrych materiałów czyszczących, gdyż mogą
one zarysować lub trwale uszkodzić powierzchnię.





Należy stosować jedynie łagodne środki o neutralnym pH w postaci rozcieńczonej, lub po
prostu przecierać je delikatną szmatką.
Należy zachować ostrożność, aby podczas mycia, woda nie dostała się do wnętrza, a po
oczyszczeniu należy dokładnie wysuszyć wszystkie części.
Zawiasów nie należy smarować żadnymi środkami konserwującymi typu smary, oleje.

