
Οδηγίες για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τον αερισμό
των συνθετικών σας κουφωμάτων

Συμβουλές περιποίησης

Τα προφίλ κουφωμάτων της Aluplast κατασκευάζονται από υλικό που 
αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες, που μένει αναλλοίωτο στο χρόνο και που 
συντηρείται εύκολα.

Για να καθαρίσετε τις λείες, υγιεινές και άνευ πόρων επιφάνειες, 
χρειάζεστε απλώς ένα ελαφρύ διάλυμα καθαρισμού.   

Κοινές βρομιές από σκόνη και βροχή εξαφανίζονται μ’αυτό τον τρόπο 
γρήγορα.

Όμως ποτέ μην χρησιμοποιείτε στο καθάρισμα ισχυρά μείγματα που 
απαιτούνε τρίψιμο, ή χημικά που καταστρέφουν την επιφάνεια όπως διαλύματα 
από νιτρικό οξύ, βενζίνη ή άλλα παρεμφερή.

Σε περίπτωση που υπάρχει βρομιά στα κουφώματά σας, η οποία δεν 
απομακρύνεται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, απευθυνθείτε οπωσδήποτε 
στον κατασκευαστή των κουφωμάτων σας ή απευθείας σε μας. 

Εάν θέλετε να πράξετε το πιο καλό και σίγουρο, χρησιμοποιείστε το 
ειδικό διάλυμα περιποίησης της Aluplast.

Οι οδηγίες χρήσης γι‘αυτό το διάλυμα αναγράφονται στη φιάλη.
Για τον πρώτο βασικό καθαρισμό των συνθετικών κουφωμάτων μετά 

την τοποθέτησή τους, μπορούμε να πούμε τα εξής:
Παρ’όλη τη σχολαστικότητα των τεχνιτών, μπορεί κατά την τοποθέτηση 

να εμφανιστούν βρομιές, όπως υπολείμματα από κονίαμα, αμυλόκολλα, 
δακτυλιές, πιτσιλιές χρωμάτων κλπ. 

Αυτές οι βρομιές απομακρύνονται συνήθως εύκολα με τον τρόπο που 
προαναφέραμε.

Υπολείμματα από κονίαμα και πιτσιλιές χρωμάτων, εξαφανίζονται με τη 
βοήθεια μιας ημίσκληρης  σπάτουλας, με προσεκτικό πλάγιο ξύσιμο και με 
νωπό σκούπισμα.

Εδώ, να προσέχετε ώστε να μην αφήσουν γρατσουνιές στην επιφάνεια 
τα αιχμηρά πυριτικά πετράδια του κονιάματος.

Υπολείμματα κόλλας σε επιφάνειες τζαμιών πρέπει να αποξέονται 
προσεκτικά με ένα πλαγίως ρυθμισμένο ξυραφάκι. 

Αερισμός και Θέρμανση

Σε προηγούμενα χρόνια, τα κουφώματα είχαν τόσο κακή μόνωση, που 
γινόταν μόνιμα μια φυσιολογική ανανέωση αέρα, η οποία φρόντιζε για μια 
καθαρή ατμόσφαιρα, που όμως προκαλούσε παράλληλα υψηλό κόστος 
θέρμανσης.

Στην προσπάθεια να μειωθούν, το κόστος θέρμανσης, οι εμφανίσεις 
ρευμάτων, και οι ενοχλήσεις από δυνατούς θορύβους, κατασκευάστηκαν 
κουφώματα που καλύπτουν τις νέες ανάγκες.

Αυτά τα μοντέρνα κουφώματα είναι από μόνα τους αλλά και ως προς 
το δομικό σώμα τόσο στεγανά κατασκευασμένα, ώστε να μην μπορεί να γίνει 
καμία ανανέωση αέρα.

Μπορούν όμως πολύ απλά να αποφευχθούν οι δυσάρεστες επιπτώσεις 
που προκαλούνται από την υγρασία στον αέρα.



Όποιος φροντίζει για τον απαραίτητο αερισμό, μπορεί με τα μοντέρνα 
κουφώματα να εξοικονομήσει έξοδα θέρμανσης και να διατηρήσει υγιεινά 
καθαρή ατμόσφαιρα.

Ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος αερισμού είναι ο 
ταυτόχρονος αερισμός δύο αντικριστών παραθύρων, επειδή συνήθως ένα 
ανοιχτό παράθυρο από μόνο του δεν αρκεί.

Πέντε λεπτά αρκούν για μια ανανέωση αέρα.
Όμως για τον αερισμό μη αντικριστών παραθύρων χρειάζονται 10 

λεπτά.
Γι’αυτό σας συμβουλεύουμε :

• Να αερίζεται 3-4 φορές ημερησίως
• Να μην παρεμποδίζεται η διέλευση του  αέρα : να τοποθετούνται 

τα έπιπλα σε απόσταση λίγων χιλιοστών από τον τοίχο, να μην 
κρεμάτε κουρτίνες ακριβώς μπροστά από τα σώματα 
θέρμανσης

• Να μένουν κλειστές οι πόρτες δωματίων που θερμαίνονται 
λιγότερο

• Να αερίζεται συχνότερα σε περίπτωση εμφάνισης επιπλέον 
υγρασίας, λόγω π.χ. μαγειρέματος, μπάνιου, ντους, κ.λ.π. 

• Να ανοίγουν τα παράθυρα καθημερινά διάπλατα και για λίγο 
χρόνο - προπαντός το Χειμώνα είναι καλύτερα, απ’ το να μένουν 
τα παράθυρα για πολλές ώρες μισάνοιχτα. Αυτό εξοικονομεί 
ενέργεια.

• Να διοχετεύεται η υγρασία του δωματίου πάντα προς τα έξω, και 
ποτέ σε άλλους εσωτερικούς χώρους

• Προϋπόθεση για μια υγιεινή ατμόσφαιρα είναι η θέρμανση και ο 
συχνός αερισμός.

Το καλύτερο σημάδι ότι θα πρέπει να αερίσετε είναι τα κουφώματα που 
έχουν καλυφθεί με υγρασία.

Συντήρηση

Για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών 
ανοιγόμενων /ανακλινόμενων κουφωμάτων και εισόδων θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι εξής εργασίες συντήρησης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο :

• Να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αυτά τα τμήματα 
των μηχανισμών που έχουν λειτουργία σχετική με το ασφαλές 
κλείδωμα 

• Να καλύπτονται με μια σταγόνα λάδι όλα τα κινητά μέρη και να 
τοποθετείται μη τοξικό λίπος ή τεχνητή βαζελίνη στα σημεία 
κλεισίματος

• Να χρησιμοποιούνται μόνο τέτοια μίγματα καθαρισμού και 
συντήρησης, ώστε να μην επηρεάζεται η προστασία διάβρωσης 
των μηχανισμών

Περιβαλλοντολογική ενημέρωση

Τα προφίλ κουφωμάτων της aluplast είναι κατασκευασμένα από PVC 
υψηλής ποιότητας.



Μια και αυτό το υλικό, εκτός από τις  άριστες ιδιότητές του, είναι και 
ιδανικό προς ανακύκλωση, η εταιρία aluplast είναι μέλος της πρωτοβουλ.ίας 
,,ελεύθερη ανακύκλωση,, με ένα περιεκτικό δίκτυο χώρων  επιστροφών και 
συλλογής.

Αυτοί φροντίζουν ώστε το πολύτιμο υλικό PVC να μπορεί να 
ξανακατεργαστεί σε υψηλής ποιότητας νέο κούφωμα και να μην καταλήξει 
άχρηστο στις χωματερές ή στην καύση απορριμάτων.

Τα κουφώματά σας αναφορικά με μπαλκονόπορτες, είναι εξοπλισμένα 
με υψηλής ποιότητας ανοιγόμενο / ανακλινόμενο μηχανισμό.

Ο χειρισμός τους είναι απλός και χωρίς προβλήματα.
Παρ‘ αυτά διαβάστε προσεκτικά αυτές τις υποδείξεις και δώστε προσοχή 

στις οδηγίες χρήσης.
Επίσης, προσέχετε ιδιαίτερα τις υποδείξεις κινδύνων και παραλείψεων !
Σε κάθε περίπτωση, φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης 

και ενημερώστε και αλλους χρήστες για το περιεχόμενό τους.
Για να μπορούν τα κουφώματά σας να έχουν δυνατότητα λειτουργίας 

και μετά από πολλά χρόνια, προσέχετε τις συμβουλές περιποίησης και 
συντήρησης.
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