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SIA “Mežmaļi+” KOKA ĀRDURVJU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI
1. SIA “Mežmaļi+” garantija tās izgatavotajām koka ārdurvīm
Galdniecībā „Mežmaļi” izgatavotajām ārdurvīm tiek dota 2(divu gadu) gadu garantija no
brīža, kad koka ārdurvis nodoti pasūtītājam pie nosacījuma, ka ir ievērotas Latvijas
Republikas būvnormatīvu prasības un ekspluatācijā iekļautie nosacījumi.
2. Koka ārdurvju ekspluatācijas nosacījumi pēc būvniecības, remonta laikā
2.1.

Koka ārdurvis aizliegts mazgāt ar agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem;

2.2.

Koka ārdurvis pirmo reizi ar kopšanas līdzekļiem nav nepieciešams apstrādāt
ne ātrāk kā pēc 6-8 nedēļām.

2.3.

Krāsotās virsmas 3-4 reizes gadā ir jāapstrādā ar speciāliem REMMERS
kopšanas līdzekļiem, virsmu vispirms attaukojot ar (REINIGER) un pēc tam
ievaskojot (POLITUR);

2.4.

Svarīgi būvniecības laikā periodiski, vismaz reizi, mēnesī veikt ārdurvju
tehniskā stāvokļa apsekošanu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu būvniecības
laikā radušos bojājumus ja tādi ir radušies;

2.5.

Aizliegts vērst sildelementus pret ārdurvju stiklotajām daļām un koka
konstrukcijām. Apkures sezonas laikā koka konstrukcijām , kuras atrodas
radiatoru un konvektoru tuvumā stikla savienojuma vietās var parādīties
nelielas spraugas, kuras izzūd apkures sezonai beidzoties;

2.6.

Aizliegts uz vērtnēm kārt smagumus;

2.7.

Aizliegts ārdurvju fiksācijai starp vērtni un rāmi ievietot jebkādus priekšmetus,
kā arī atstāt tās atvērtas bez uzraudzības;
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2.8.

Ja

eventuālu

bojājumu

gadījumā

krāsojumu

nepieciešams

pielabot,

izvairieties no krāsas uzklāšanas uz blīvgumijām, pretējā gadījumā tās
zaudēs savu elastību;
Iestrādātās furnitūras ekspluatācija un apkope:

2.9.

4.11.1 Koka ārdurvju furnitūras kustīgās daļas reizi gadā ir jāattīra no
putekļiem un netīrumiem un attiecīgi jāeļļo ar minerāleļļu;
4.11.2 Automātiskās atvēršanas un aizvēršanas elektromotorus, slēdzeņu
sprūdus drīkst lietot tikai tad, kad tie ir pareizi pieslēgti vadības blokam,
strāvai. Koka ārdurvīs iemontētos elektromotorus un slēdzeņu sprūdus
drīkst pieslēgt tikai atbilstošas kvalifikācijas speciālists;
4.11.3 Ārdurvīm aprīkotām ar automātisko atvēršanas un aizvēršanas
elektromotoru, slēdzeņu sprūdu ir jābūt obligāti aprīkotām ar durvju
aizvērējmehānismu. Durvīm neaprīkotām ar šādu mehānismu pastāv
iespējamība tik izlauztai vērtnei no eņģēm;
4.12 Virs ārdurvīm rekomendējam paredzēt jumtiņu, kas pasargātu tās no tiešas
ārējo apstākļu iedarbības.
3. Papildus nosacījumi, komentāri
3.1.

Koka

ārdurvīm ar tumšu tonējumu gada siltajā periodā saules ietekmē ir

iespējama augsta virsmas temperatūra, kas var izraisīt sveķu izdalīšanos
cauri krāsai. Tas nav uzskatāms par defektu;
3.2.

Virsmai ar nosedzošu krāsu ekspluatācijas sākuma periodā ir iespējams
paaugstināts nodilums, kam par iemeslu ir augstā pigmentācijas pakāpe, kas
ipaši raksturīga krāsām ar intensīvu toni;

3.3.

Koka ārdurvju ilgmūžību palīdzēs nodrošināt svaigs gaiss telpās. Tāpēc ir
būtiski telpas regulāri vēdināt. Efektīvāka un enerģiju taupošāka ir intensīva
vēdināšana, plaši atverot logu uz 5-10 minūtēm un atkārtojot to vairākas
reizes dienā. Sausais, ar skābekli bagātais āra gaiss sasilst ātrāk un telpā īsā
laikā atjaunojas patīkams klimats.

Sia “Mežmaļi+” logu, durvju, palodžu ekspluatācijas noteikumus izstrādāja: Guntars
Upenieks Sia “Mežmaļi+” projektu vadītājs
Ar ekspluatācijas noteikumiem iepazinos:
Pasūtītājs:

_________________

___________________
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Adrese:

_________________

Kontaktpersonas tālruņa nr. _________________
Datums:

_________________
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