
EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

1. Logu,  durvju,  alumīnija  konstrukciju  un koka konstrukciju  detaļu (turpmāk
tekstā „Būvkonstrukcijas”) uzglabāšanas noteikumi līdz to iemontēšanai ailēs:

•Uzglabāšanas laikā nepieļaut tiešu atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz Būvkonstrukcijām.

•Kategoriski  aizliegts  pieļaut  ūdens  nokļūšanu  starp  iepakošanas  plēvi  un  Būvkonstrukciju

detaļām.

•Uzglabāšanas  laikā  nepieļaut  javas,  apmetuma,  krāsu  u.c.  ķīmisku  un  abrazīvu  vielu

nokļūšanu uz Būvkonstrukciju detaļām.

2. Būvkonstrukciju ekspluatācijas noteikumi celtniecības darbu laikā:
•Iekšējo  celtniecības  darbu  veikšanas  laikā  telpām  jābūt  labi  vēdināmām,  nedrīkst  pieļaut

pastāvīgu kondensāta veidošanos uz Būvkonstrukciju detaļām.

•Nepieļaut ūdens pastāvīgu tecēšanu uz iemontētām Būvkonstrukcijām telpas iekšpusē.
•Nepieļaut pagaidu ailes aizsargplēves pielipšanu pie slapjām Būvkonstrukciju detaļām telpas

iekšpusē.
•No ēkas ārpuses nedrīkst pieļaut ūdens tecēšanu caur sienu elementiem (blokiem, javu, metāla
pārseguma  sijām  u.c.)  kā  rezultātā  veidojas  agresīvs  ūdens  šķīdums,  kas  nokļūstot  uz

Būvkonstrukciju detaļām bojā Būvkonstrukciju apdares slāni.

•Nepieļaut ilgstošu pagaidu aizsargplēves pielipšanu pie slapjām Būvkonstrukciju detaļām no

ēkas ārpusē, jo tad pie tām nepiekļūst gaiss un nav nodrošināta vajadzīgā dabiskā ventilācija.

•Celtniecības darbu laikā nepieļaut javas apmetuma, krāsu u.c. ķīmisku un abrazīvu materiālu
nokļūšanu uz Būvkonstrukciju detaļām.

3. Izstrādājumu ekspluatācijas noteikumi:

•Telpām  jābūt  labi  vēdināmām,  nedrīkst  pieļaut  pastāvīgu  kondensāta  veidošanos  uz

Būvkonstrukciju detaļām.

•Ja uz Būvkonstrukcijām nokļūst ūdens to nekavējoties ir jānoslauka.

•Uz Būvkonstrukcijām aizliegts novietot priekšmetus, kuri var izveidot iespiedumus to virsmā.

•Nepieļaut ķīmisku un abrazīvu materiālu nokļūšanu uz Būvkonstrukciju detaļām.

•Uz koka virmām aizliegts novietot priekšmetus, kuri var sabojāt virsmu.

•Aizliegts mazgāt Būvkonstrukcijas ar ķīmiskiem līdzekļiem, tie kopjami ar Rubio Monocoat

kopšanas līdzekļiem.

•Bez saskaņošanas ar izgatavotāju aizliegts stiklus un koka daļas krāsot, uzlīmēt tiem folijas,

plēves vai citus materiālus, veikt urbumus, piestiprināt citas detaļas vai aksesuārus u.t.t.

•  Atbilstošas  aizsargplēves  no  Būvkonstrukciju  detaļām  ir  jānoplēš  1  nedēļas  laikā  no

pielīmēšanas brīža.

•Klientam  ir  pienākums  veikt  Būvkonstrukciju  detaļu  vizuālu  kontroli  3  reizes  gadā.
Atpazīstami  bojājumi,  kas  radušies  būvdarbu  vai  ekspluatācijas  periodā  (iespiedumi,

skrāpējumi,  u.c.  apdares  seguma  bojājumi)  tūlīt  jānovērš  saskaņā  SIA  “Glass&Wood”

izveidoto remonta plānu.

 


