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NÁVOD K ÚDRŽBĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝROBKŮ FIRMY MONTPLAST UHERSKÝ BROD s.r.o. 

Pro správnou funkčnost Vašich oken je nezbytné se o ně starat a dopřát jim potřebnou péči, stejně jako jinému 

vybavení Vašeho domu, zahrady, či vozu. Při dodržení následujících zásad péče o plastová okna a dveře bude 

zajištěna maximálně bezporuchová funkčnost a záruka. Je to jednoduché! 

Údržba oken v záručním i pozáručním období 

1) Zkontrolovat pohyblivost a funkčnost oken a dveří, včetně pohyblivých částí kování, promazání olejem 

 Kování oken a panty je třeba alespoň 2x ročně promazat mazacími prostředky určenými k údržbě oken 

(takové prostředky, které na sebe neváží prach, obsahují např. příměs teflonu, apod.; nepoužívat kyselé 

a pryskyřici obsahující tuky!) – viz zadní strana. 

 Okna a dveře je nezbytné před promazáním zbavit prachu a nečistot, nejlépe vysavačem, důležité je zaměřit 

se prioritně na prach v horní části křídel a ventilací. 

 Nikdy na okna nepoužívat Savo a další čisticí prostředky, které by mohly narušit ochrannou pokovenou 

vrstvu na okenním či dveřním kování a tím způsobit korozi těchto dílů. 

 Podobné přípravky nikdy nepoužívat ani na samotná křídla, rámy a zasklení 

 U novostaveb a při rozsáhlejších rekonstrukcích je nutné chránit kování před přílišným zaprášením. Vniknutí 

pevných částic z omítek, úlomků ze stavebních materiálů, apod. způsobuje poškození kování a s tím 

spojenou špatnou funkčnost oken, a zároveň může způsobit poškození rámů a zasklení (je vhodné 

kompletně zakrýt okna ochrannými fóliemi). 

 V případě, že dojde ke značnému znečištění kování, je nezbytné z něj co nejdříve odstranit pevné částice 

a kování opět promazat. 

 Kování a panty je nezbytné promazat po dokončení veškerých stavebních prací i po každém mytí oken 

a dveří. 

 Chránit profily, kování a zasklení před mechanickým poškozením při výstavbě, rekonstrukcích i při běžném 

užívání. 

2) Zkontrolovat těsnost mezi křídlem a rámem 

 Před a po zimním období je nezbytné okna i dveře seřídit – viz zadní strana. 

 Zkontrolovat těsnění – poškozené těsnění je třeba nechat vyměnit. 

3) Zkontrolovat upevňovací šrouby 

 Alespoň 1x ročně je vhodné zkontrolovat pevnost a utažení šroubů, uvolněné šrouby je třeba utáhnout, 

poškozené šrouby vyměnit. 

4) Zkontrolovat průchodnost odvodňovacích otvorů, v případě potřeby odstranit nečistoty 

 

POZOR! PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁVAD NELZE NEFUNKČNÍ VÝROBEK UZNAT 

JAKO REKLAMACI! 

http://www.oknamontplast.cz/
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provést mazání min. 2x ročně 
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