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Η HAUFEN σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και την προτίμηση σας
στο όνομα και τα προϊόντα της.
Τα κουφώματα αποτελούν σημαντικό δομικό στοιχείο του κτιρίου σας.
Τα ξύλινα κουφώματα HAUFEN που έχετε εγκαταστήσει είναι υψηλών προδιαγραφών,
ποιότητας και αντοχής και συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και
στη διαμόρφωση μιας υγιεινής και ευχάριστης ατμόσφαιρας στον εσωτερικό χώρο του
σπιτιού.
Τα κουφώματα μας είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να εκτίθενται σε σκληρές
καιρικές συνθήκες και παράλληλα να επιτυγχάνουν μακροχρόνια άριστη λειτουργία,
(άνοιγμα - κλείσιμο κλπ.) ώστε η απαράμιλλη αισθητική τους και η ζεστή ατμόσφαιρα
του ξύλου να σας συντροφεύουν για πολλά πολλά χρόνια.
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα όμως όπως και κάθε προϊόν με μηχανικές λειτουργίες που
εκτίθεται στο εξωτερικό περιβάλλον, έχουν ανάγκη από περιποίηση και περιοδική
συντήρηση διότι υφίστανται φθορές.
Τα κυριότερα στοιχεία των ξύλινων κουφωμάτων τα οποία θα αναφερθούν στο παρόν
εγχειρίδιο είναι :
Τα ξύλινα τμήματα του κουφώματος (κάσα & φύλλο).
Η βαφή των κουφωμάτων.
Οι υαλοπίνακες (κρύσταλλα).
Τα μεταλλικά στοιχεία υαλοστασίων και εξωθυρών
(μηχανισμοί ανοίγματος / κλεισίματος.
Τα μεταλλικά μέρη των πατζουριών (πατζουρόβεργες, μάσκουλα, μεντεσέδες) και
τα ανεμοστηρίγματα των φύλλων.
Τα ελαστικά μέρη σφράγισης των υαλοστασίων & των εξωθυρών.
Οι σήτες αντικουνουπικής προστασίας.
HAUFEN
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Γνωρίστε
το προϊόν
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Διάκενο διπλού υαλοπίνακα,
πλήρωση με αέριο argon
Σιλικόνη στεγανοποίησης
Υαλοπίνακα
Ξύλινο κάλυμα
Νεροσταλάκτη

1

Αλουμινένιος
Νεροσταλάκτης
Υαλοπίνακας

Εσωτερική Τζαμόπηχη

Φύλλο

2

1o Λάστιχο στεγάνωσης
στο φύλλο

2
6

2ο Λάστιχο στεγάνωσης
στο φύλλο

7

3ο Λάστιχο στεγάνωσης
στην κάσα
Υποδοχή Μηχανισμού

Κάσα

3
4
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Η εταιρία μας με απόλυτο σεβασμό και αγάπη προς τους πελάτες της πρωτοπορεί
και πάλι στον τομέα της δημιουργώντας το “HAUFEN - Kitbox”.
To “HAUFEN - Kitbox” είναι μια εξαιρετική συλλογή υλικών και οδηγιών
υποστήριξης και συντήρησης των κουφωμάτων σας. .
Αυτός ο οδηγός λειτουργίας και συντήρησης θα σας ενημερώσει για τη σωστή
χρήση των ξύλινων κουφωμάτων σας αλλά και για τη διαδικασία συντήρησης της
επιφάνειας βαφής και των μεταλλικών μέρων τους ώστε να διατηρούνται πάντα
σε άριστη κατάσταση.
To πολύ όμορφο ξύλινο κουτί που με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε, περιέχει
όλα τα απαραίτητα, κύρια και βοηθητικά υλικά που απαιτούνται ώστε να εκτελείτε
με ευκολία τον περιοδικό καθαρισμό και τη συντήρηση που χρειάζονται τα
κουφώματα σας.
Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθείστε
πιστά τις οδηγίες μας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της HAUFEN.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 6043410 & 210 6043226

HAUFEN
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Παρουσίαση
Kitbox
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H

A

Καθαριστικό (διάφανο υγρό) υδροδιαλυτό
500 ml.

B

Γαλάκτωμα επιφάνειας (λευκό υγρό)
500 ml.

C

Μαλακό πανί καθαρισμού
γενικής χρήσης.
χρήσης

D

Ειδικά σφουγγαράκια λείανσης
(αποχαρτάρισμα).

Ε

1lt χρώμα της SIGMA ή TEKNOS GORY για βαφές Λάκας.
Για αποχρώσεις ξύλου 1lt υπόστρωμα & 1lt βερνίκι.

F

Λιπαντικό spray σιλικόνης.

G

Ζευγάρι γάντια κουζίνας αδιάβροχα.

Η

Ζευγάρι λεπτά γάντια εργασίας.

J

Σφουγγάρι μαλακό κίτρινο.

K

Μεσαίο πινέλο βαφής.

L

Λεπτό πινέλο βαφής.

M

Παρουσίαση
Kitbox

Allen Key 4mm & 2,5mm.
HAUFEN

9

HAUFEN
wooden windows

Ανοιγοανακλινόμενο Μονόφυλλο
(Παράθυρα & Μπαλκονόπορτες)

Παράθυρο κλειστό

Βήμα 1ο
Παράθυρο ανοικτό

Για να κλείσετε το παράθυρο διατηρήστε τη λαβή στην οριζόντια θέση 1 ,
πιέστε το ανοικτό φύλλο στην κάσα και κατόπιν επαναφέρετε τη λαβή στη αρχική
θέση για να ασφαλίσει.

Βήμα 2ο
Παράθυρο σε
ανάκλιση

Για να κλείσετε το παράθυρο διατηρήστε τη λαβή στη θέση 2 , πιέστε
το ανοικτό φύλλο στην κάσα και κατόπιν επαναφέρετε τη λαβή στη αρχική
θέση για να ασφαλίσει.
HAUFEN

10

Υαλοστάσια
Οδηγίες Χειρισμού
Ανοιγοανακλινόμενο Δίφυλλο
(Παράθυρα & Μπαλκονόπορτες)

Παράθυρο κλειστό

2ο φύλλο με
κρυφή λαβή

1ο φύλλο με
τοποθετημένο
το πόμολο

Βήμα 1ο
1ο φύλλο ανοικτό

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα δίφυλλα ανοιγοανακλινόμενα
(Παράθυρα & Μπαλκονόπορτες) της ΗΑUFEN , φέρουν στο 2ο φύλλο ανεξάρτητο
μηχανισμό ασφάλισης ο οποίος έχει κρυφή λαβή (σπανιολέτα) . Αφού εκτελέσετε το βήμα 1 ,
θα πρέπει να απασφαλίσετε το 2ο φύλλο τραβώντας τη λαβή προς το μέρος σας (ΘΕΣΗ 2Α)
και να ανοίξετε φύλλο. Δείτε λεπτομέρεια Βήμα 2

Βήμα 2ο

2Α

Ανοικτό

2Β

Κλειστό

HAUFEN
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Ανοιγοανακλινόμενο Δίφυλλο
(τρόπος κλεισίματος 2ου φύλλου)

Βήμα 3ο
Πιέστε το 2ο φύλλο στην κάσα.

Βήμα 4ο
Σπρώξτε την λαβή όπως εικονίζεται
στη φωτογραφία για να κλείσει στη
θέση 2Β.

2Β

Κλειστό

Όταν κλείνετε τη λαβή φροντίστε να πιέζετε καλά το φύλλο ώστε
να ασφαλίσουν σωστά οι πύροι επάνω και κάτω.

Βήμα 5ο
Κλείστε το 1ο φύλλο και ασφαλίσε
μετακινώντας το πόμολο στη Αρχική θέση.

Μην εκτελείτε το Βήμα 5 εάν πρωτίστως δεν έχετε κλείσει και
ασφαλίσει σωστά το αριστερό φύλλο (Βήμα 4).
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιά στο μηχανισμό.
Για να θέσετε το κύριο φύλλο ενός δίφυλλου σε ανάκλιση, κάνετε
ακριβώς ότι ισχύει για τα μονόφυλλα όπως περιγράφεται στο Βήμα 2
HAUFEN
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Υαλοστάσια
Οδηγίες Χειρισμού
Συρόμενο επάλληλο ή Χωνευτό
(Παράθυρα & Μπαλκονόπορτες)

FIX

Κούφωμα κλειστό και ασφαλισμένο

FIX

Βήμα 1ο
Κούφωμα ανοικτό
Στρέψτε και κατεβάστε τη λαβή σύμφωνα
με τους δείκτες του ρολογιου.

FIX

Βήμα 2ο
Σύρετε το φύλλο στη θέση που επιθυμείτε
και ανεβάστε το πόμολο για να το
ακινητοποιείσετε στη θέση αυτή.

HAUFEN
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Συρόμενο επάλληλο ή Χωνευτό
(Παράθυρα & Μπαλκονόπορτες)

Βήμα 3ο

FIX

Κουφωμα κλειστό και ασφαλισμένο
Σύρετε και πιέστε το φύλλο στην κάσα,
κατόπιν στρέψτε και ανεβάστε τη λαβή για
να ασφαλίσει το κούφωμα.

Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν για τον χειρισμό όλων των συρόμενων επάλληλων
ή χωνευτών υαλοστασίων ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και τυπολογίας.

FIX

FIX

Συρόμενο επάλληλο με 2 κινητά φύλλα

Συρόμενο χωνευτό στην τοιχοποιία

HAUFEN
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Σήτες
Σήτες κάθετης και οριζόντιας κίνησης

Οδηγίες Χειρισμού

Αναπόσπαστο κομμάτι στις σύγχρονες κατοικίες πλέον, αποτελούν και οι σήτες
των κουφωμάτων. Μπορούμε να διακρίνουμε το είδος τους ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας τους.

Σήτα Κάθετης Κίνησης
Η σήτα κάθετης κίνησης είναι η ιδανική λύση για ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα
και μικρά κουφώματα καθώς είναι ιδιαίτερα εύχρηστη.
Η λειτουργία της είναι πολύ απλή και εύκολη.
Κατεβάζουμε τη σήτα απο τις δύο λαβές και ασφαλίστε την στο
κάτω μέρος στα σημεία συγκράτησης (δεξιά & αριστερά).
Για να απασφαλίσουμε τη σήτα τραβάμε τις λαβές προς τα μέσα
και ελευθερώστε τη σήτα.
Όλες οι σήτες έχουν ενσωματωμένο μηχανισμό επιβράδυνσης
ώστε να ανεβαίνουν με ελεγχόμενο ρυθμό και να μην χτυπούν
με δύναμη στο άνω σημείο.

Σήτα Οριζόντιας Κίνησης
Ιδανική επιλογή για μεγάλα ανοίγματα όπως ανοιγοανακλινόμενη ή συρρόμενη
μπαλκονόπορτα αφού η πρακτικότητα στη χρήση την κάνει να ξεχωρίζει.
Η πλαστική ερπύστρια επιτρέπει την αποφυγή κάτω οδηγού
διευκολύνοντας τη διέλευση και το καθάρισμα του δαπέδου.
Χρησιμοποιείται άκαυστο και μεγάλης αντοχής πανί παρέχουν
αντοχή στην ανεμοπίεση και στη συχνή καθημερινή χρήση. Δεν
διαθέτει ελατήριο επαναφοράς, κάνοντας το άνοιγμα ή το
κλείσιμο εύκολο.

Φροντίστε να καθαρίζετε τους οδηγούς απο λάσπες και σκόνες για την
ομαλή λειτουργεία τους. Μην ασκείτε αφύσικη πίεση στο πανί.
HAUFEN
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Ασφάλιση - Απασφάλιση παντζουρόβεργας
Μονόφυλλο παντζούρι
Πιέστε την ασφάλεια στο κέντρο της λαβής και
τραβήξτε προς το μέρος για να απασφαλίστε
την παντζουρόβεργα και να ελευθερώσετε το φύλλο.

Για να ασφαλίσετε το παντζούρι τραβήξτε και πιέστε
το φύλλο στην κάσα (με την λαβή κάθετη προς το φύλλο)
και κατόπιν πιέστε την πατζουρόβεργα προς τα έξω

Δίφυλλο - τρίφυλλο - τετράφυλλο παντζούρι

Γυρίστε την ενσωματωμένη Ασφάλεια
για να ελευθερώσετε την χρήση
της παντζουρόβεργας.

Λαβή
Ασφάλεια

Ανοίξτε την παντζουρόβεργα σηκώνοντας την
έως ότου ελευθερωθεί απο το Δίχαλο ασφάλισης
και τραβήξτε τη προς το μέρος σας.

Δίχαλο
Ασφάλισης
Για να ασφαλίσετε το παντζούρι τραβήξτε τα φύλλα
στην κάσα (πρώτα το αριστερό) και πάντα με την παντζουρόβεργα
ανοιχτή κάθετη προς τα φύλλα, στη συνέχεια σηκώστε την Λαβή
και περάστε την πίσω απο το Δίχαλο Ασφάλισης.

HAUFEN
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Παντζούρια
Ασφάλιση - Απασφάλιση ανεμοστηριγμάτων Οδηγίες Χειρισμού
Η HAUFEN διαθέτει όλους τους τύπους ανεμοστηριγμάτων παντζουριών,
αναλόγως των τεχνικών απαιτήσεων κάθε έργου.
Σας παραθέτουμε τους κύριότερους τύπους και τον τρόπο λείτουργίας τους

Αυτόματο
Κλειστό

Ανοιχτό

Κλειστό

Ανοιχτό

Κλειστό

Ανοιχτό

Κλειστό

Ανοιχτό

Σκανδάλη

Πεταλούδα

Άγκιστρο

HAUFEN
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Στα κουφώματα σας έχουν χρησιμοποιηθεί υδροδιαλυτές οικολογικές βαφές της
εταιρίας SIGMA (θυγατρική του Ομίλου PPG) και της ΤΕΚΝΟ S GORY, οι οποίες έχουν
εφαρμοσθεί με όλες τις σύγχρονες μεθόδους στο αυτόματο ρομποτικό ηλεκτροστατικό
βαφείο της HAUFEN.
Ο κύκλος βαφής εκτελείται σε τρία στάδια :
Εμποτισμός, το κούφωμα ψεκάζεται - εβαπτίζεται πλήρως με μυκητοκτόνα
συντηρητικά συστατικά σε θάλαμο ﬂowcoa ng.
Διαδικασία στεγνώματος σε κλειστό χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία - υγρασία
και ακολουθεί “αποχαρτάρισμα” της επιφάνειας με ειδικό μηχάνημα και με τα χέρια
Δύο ή Τρία κατά περίπτωση χέρια ηλεκτροστατικής βαφής με βερνίκι και χρωστικά
συστατικά ή με χρώματα Ral. Μεταξύ των σταδίων βαφής μεσολαβεί πάντα
ο απαραίτητος χρόνος στεγνώματος.
Για τα κουφώματα σας έχουν συνολικά εφαρμοσθεί στην επιφάνεια του ξύλου
300 - 350 μg βαφής.
Το εξωτερικό στρώμα βαφής (Τοp Coat) εκτείθεται στις καιρικές συνθήκες με
αποτέλεσμα να χρειάζεται μια διαδικασία καθαρισμού & συντήρησης ώστε να
αποφέυγεται η φθορά του.
Η διαδικασία αυτή είναι πολύ εύκολη και απαιτείται να γίνεται τουλάχιστον μια φορά
κάθε έξι μήνες ή και συχνότερα εάν πρόκειτε για κουφώματα εγκαταστημένα σε περιοχές
με έντονη ηλιοφάνεια, συχνές βροχοπτώσεις ή κόντα στη θάλασσα.
Το τεχνικό μας τμήμα σε συνεργασία με τον κατασκευαστή των βαφών έχει επιλέξει
το κατάλληλο κιτ καθαρισμού και περιποίησης το οποίο σας παρουσιάζουμε και
περιλαμβάνεται στο HAUFEN - Κitbox.

HAUFEN
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Oδηγίες Καθαρισμού & περιποίησης
της επιφάνειας Βαφής.

Περιποίηση
Βαφών

Η διαδικασία καθαρισμού και περιποίησης των κουφωμάτων σας συνιστάται να
εκτελείται απο 3 έως 4 φορές ετησίως.
Η διαδικασία είναι πολύ έυκολη και δεν διαφέρει ιδιαίτερα απο μία απλή συνήθη
διαδικασία πλυσίματος - καθαρισμού των κουφωμάτων.
Η συντήρηση αυτή αυξάνει την αντοχή της βαφής και επιμηκύνει το χρόνο ζωής, ενώ
συγχρόνως δίνει στο κούφωμα μια ζωντανή, όμορφή όψη σαν της πρώτης μέρας
εγκατάστασης του στο σπίτι σας.
Το πιστοποιημένο υγρό καθαρισμού παρέχει ένα πλήρη καθαρισμό της επφάνεια του
ξύλου, ενώ συγχρόνως αφαιρεί σκόνη, λεκέδες και στίγματα όπως αυτά που αφήνει η βροχή.
Το Γαλάκτωμα αναζωογονεί το βερνίκι ή την λάκα και επιτυγχάνει να προσδώσει στο
ξύλο μια καθαρή λεία επιφάνεια ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά απο τις καιρικές
συνθήκες.

Απαγορεύεται να πλένετε τα κουφώματα όταν έχουν εκτεθεί
για αρκετή ώρα στον ήλιο, είτε σε ώρες της ημέρας με έντονη
ηλιοφάνεια που διαρκεί.
Ο συνδυασμός του νερού και των υγρών καθαριστικών είναι
πιθανό να προκαλέσουν Σοκ συστολής - διαστολής στο ξύλο
όταν έχει εκτεθεί πολύ ώρα στον ήλιο ή όταν υπάρχει πολλή
έντονη ηλιοφάνεια π.χ. κατα την διάρκεια της ημέρας τους
καλοκαιρινούς μήνες. Μην επιλέξετε να εκτελέσετε τις
διαδικασίες που ακολουθούν εάν επικρατούν συνθήκες που
περιγράφηκαν ανωτέρω.

HAUFEN

19

HAUFEN
wooden windows

G

Α

Α
J

Παρόλο που τα συντηρητικά είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και απολύτως
φιλικά προς το περιβάλλον, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα αδιάβροχα
γάντια που παρέχονται στο HAUFEN - Κitbox, για την καλύτερη
προστασία των χεριών σας.
Αραιώνουμε το 1/4 του καθαριστικού (διάφανο υγρό) σε ένα δοχείο με
3 λίτρα νερό και το αναδέυουμε ώστε να αναμιχθεί καλά.

Χρησιμοποιώντας το μαλακό σφουγγάρι πλένετε καλα τα κουφώματα.
Όλη την επιφάνεια του κουφώματος την πλένουμε τρίβοντας μαλακά με
το σφουγγάρι. Στα σημεία που ενδεχομένως υπάρχει έντονη βρωμιά και
στίγματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καθαριστικό αδιάλυτο.
Με ένα μαλακό πανί απλώνετε το το καθαριστικό στα προβληματικά
σημεία και το αφήνετε να ενεργήσει για 2 - 3 λεπτά, στη συνέχεια τρίβετε
μαλακά με το πανί για να καθαρίσει.

Η διαδικασία πλυσίματος μπορεί να εκτελεσθεί χρησιμοποιώντας και ένα
ήπιο υγρό καθαριστικό το οποίο δεν περιέχει ξύδι ή λεμόνι στην περίπτωση
που δεν έχετε διαθέσιμο το καθαριστικό υγρό.

C

Β

Όταν ολοκληρώσουμε το πλύσιμο, ξεπλένουμε με καθαρό νερό και
περιμένουμε να στραγγίσουν τα νερά απο τις επιφάνειες των κουφωμάτων
Χρησιμοποιούμε το πανί με το οποίο σκουπίζουμε ελαφρά τις βρεγμένες
επιφάνειες του κουφώματος. Δεν σκουπίζουμε ώστε να στεγνώσουν
πλήρως το κούφωμα. Ξεπλένουμε το πανί μας και το στίβουμε πολύ
δυνατά ώστε να παραμείνει μόνο ελαφρά νοτισμένο.

Ανοίγουμε το γαλάκτωμα επιφάνειας (λευκό υγρό) και βάζουμε μια
ποσότητα στο πανί μας, απλώνουμε ομοιόμορφα το γαλάκτωμα σε όλη
την επιφάνεια του κουφώματος με κινήσεις παράλληλα με τα νερά του
ξύλου. Δεν χρειάζεται να σκουπίσουμε τις επιφάνειες, μετά απο μερικά
λεπτά το ξύλο θα απορροφήσει πλήρως το γαλάκτωμα και το κούφωμα
θα έχει πάλι μια ζωντανή γυαλιστερή όψη.

C
Μην παραλείψετε να κλείσετε καλά τα μπουκάλια των συντηρητικών.
HAUFEN
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Περιποίηση
Βαφών
Μην χρησιμοποιείτε άλλου είδους καθαριστικά ή χημικά υγρά
για τις εργασίες συντήρησης. Θα πρέπει να προμηθεύστε και
να χρησιμοποιείτε πάντα τα εγκεκριμένα υλικά που διατίθενται
απο τη HAUFEN.
Η χρήση μή εγκεκριμένων καθαριστικών ή μέσων ενδέχεται
να προκαλέσει ανεπανόρθωτη φθορά στη βαφή των
κουφωμάτων σας. Ιδιαίτερα, όλα τα οργανικά διαλυτικά, η
χρήση σκληρής βούρτσας ή συρματόβουρτσας, τα χημικά,
γυαλόχαρτα ή σφουγγάρια scotch brite, οινόπνευμα,
βενζίνη και παρεμφερή υλικά ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ρητά γιατί
θα προκαλέσουν σημαντική φθορά.

Καθαρισμός Υαλοπινάκων.
Για τους υαλοπίνακές θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μαλακό πανί καθαρισμού και κάποιο
υγρό καθαριστικό για τζάμια.
Μην ψεκάζετε την επιφάνεια του ξύλου με τα υγρά καθαρισμού τζαμιών.
Εαν λόγω υπερβολικής βρωμιάς είναι αναγκαίο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές
λεπίδες καθαρισμού τζαμιών που διατίθενται στο εμπόριο.
Μην τρίβετε τα τζάμια με σκληρά αντικείμενα όπως σύρμα κουζίνας, γυαλόχαρτα κ.λ.π.
διότι θα προκαλέσουν σοβαρές γραντζουνιές. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψιν σας οτι
οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων θα υποστούν σοβαρές ζημιές εάν εκτεθούν σε σπίθες
ηλεκτροσυγκόλλησης ή τροχού κοπής, σε ασβέστη, τσιμέντο ή άλλου είδους δομικά υλικά
καθώς και σε περιττώματα πτηνών τα οποία προκαλούν μόνιμες διαβρώσεις.

HAUFEN
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Οδηγίες Λίπανσης Μηχανισμών
Υαλοστασίων, Παντζουριών & Εξωθυρών
Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η λίπανση των μηχανισμών Υαλοστασίων, Εξωθυρών
αλλά και των μεταλλικών μερών των παντζουριών σας εγγυάται άριστη ασφαλή
λειτουργεία, προστασία από τις οξειδώσεις και αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων.
Τουλάχιστον μία φορά ετησίως θα πρέπει να ελέγχετε όλα τα μεταλλικά μέρη των
κουφωμάτων για πιθανές φθορές, χαλάρωμα της λειτουργίας, χαλασμένα σημεία
κλειδώματος, διάβρωση, στραβωμένα τμήματα κ.τ.λ.
Σφίξτε τις χαλαρές βίδες, αντικαταστήστε τα κατεστραμένα αντίκρυσματα κλειδώματος,
κάνετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις εάν απαιτούνται ή ζητήστε τη συνδρομή τεχνικού
εαν εντοπίσετε ελαττωματική λειτουργία
Στο Κitbox της ΗΑUFEN θα βρείτε:
Το κατάλληλο λιπαντικό spray που χρειάζεστε.

F
Μαλακό λείο πανάκι καθαρισμού γενικής χρήσης.

C
H

Γάντια ελαφριάς εργασίας. Για τη δική σας προστασία συστήνουμε
να τα χρησιμοποιήσετε

Μην ψεκάζετε μεγάλη ποσότητα λιπαντικού. Ένα σύντομο πάτημα του
spray σε κάθε σημείο λίπανσης είναι αρκετο. Μην αφήνετε το λιπαντίκο
να ρέει στην επιφάνεια του ξύλου, των τζαμιών και στις σιλικόνες.
Σκουπίστε άμεσα με το πανί όση ποσότητα λιπαντικού διαφεύγει.
Η ελαττωματική λειτουργία ή διάβρωση των μηχανισμών μειώνει τα
επίπεδα ασφάλειας των κουφωμάτων καθώς και τη μακροχρόνια
αξιοπιστία τους, αντιμετωπίστε άμεσα οποιαδήποτε δυσλειτουργία
εντοπίσετε.
HAUFEN
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Αναλυτικό σχεδιάγραμμα λίπανσης
Μηχανισμού Υαλοστασίου

Λίπανση
Μηχανισμών

HAUFEN
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Ενδεικτικές Φωτογραφίες Λίπανσης
Μηχανισμού Υαλοστασίου

HAUFEN
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Αναλυτικό σχεδιάγραμμα λίπανσης
Μηχανισμού Παντζουριού

Λίπανση
Μηχανισμών

HAUFEN
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Ενδεικτικές Φωτογραφίες Λίπανσης
Μηχανισμού Παντζουριού

Eξειδικευμένη φροντίδα για μεταλλικά μέρη παντζουριών
σε Ανοξείδωτο Ατσάλι (ΙΝΟΧ)
Για ανοιξείδωτα μεταλλικά μέρη παντζουριών σε ΙΝΟΧ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε
αρχικά το καθαριστικό της WURTH με κωδικό 0893 121 2* και ακολούθως το λιπαντικό spray
με κωδικό 0893 121*.
Ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται αναλυτικά επάνω σε
κάθε συσκευασία.

*Τα προϊόντα για τη φροντίδα
των ΙΝΟΧ δεν περιλαμβάνονται
στην standard συσκευασία του
Kitbox

HAUFEN
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Αναλυτικό σχεδιάγραμμα λίπανσης
Μηχανισμού Εξώθυρας

Λίπανση
Μηχανισμών

Οι Μεντεσέδες των εξωθυρών είναι
βαρέως τύπου και δεν χρειάζονται λίπανση.

HAUFEN
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Οδηγίες Περιοδικού Ελέγχου &
Αποκατάστασης μικροφθορών Βαφής
Όπως έχουμε αναφέρει και στο κεφάλαιο “Περιποίηση βαφών” τα κουφώματα σας
έχουν βαφεί με υδατοδιαλυτικά οικολογικά χρώματα τύπου “Top Coat”, σε υπερσύγχρονη
ρομποτική μονάδα βαφείου.
Οι αρχικές ενδείξεις οτι το εξωτερικό στρώμα βαφής έχει ανάγκη απο ανανέωση
είναι :
Η μείωση του στρώματος βαφής με την πάροδο του χρόνου.
Μικρά σπασίματα (cracks).
Mικρό ξεφλούδισμα (pealing oﬀ) του φίλμ βαφής.
Έντονο θάμπωμα τοπικά σε σημεία ή έντονες μεταβολές της απόχρωσεις
Είναι υποχρεωτικό να εντοπίζονται και να αποκαθίστανται άμεσα τέτοιου είδους
ενδείξεις, οι οποίες εάν παραμεληθούν θα προξενήσουν με γεωμετρική πρόοδο
σημαντική ή ολοσχερή φθορά των στρωμάτων βαφής και του ξύλου.
Τα κάτω οριζόντια τμήματα των κουφωμάτων (Τραβέρσες), καθώς και η ακμές
ένωσης μεταξύ τους ή με κάθετα τμήματα (Μπόγια), είναι τα σημεία τα οποία
εκτίθενται έντονα σε καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, χιόνι) και γι΄αυτό εμφανίζουν
συχνότερα φθορές του εξωτερικού στρώματος βαφής.
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα πρέπει να εκτελείται προσεκτικός έλεγχος
όλων των κουφωμάτων για εντοπισμό φθορών και άμεση επιδιόρθωση.

HAUFEN
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Αποκατάσταση
Μικροφθορών Βαφής
Οι μηχανισμοί λειτουργίας, τα τζάμια, οι σιλικόνες, τα λάστιχα στεγανοποιήσης
και τα υπόλοιπα μεταλλικά τμήματα των κουφωμάτων όπως ο αλουμινένιος
νεροσταλάκτης, αξεσουάρ κ.λπ. δεν βάφονται και εάν απαιτείται θα πρέπει να
μονώνονται κατα την εκτέλεση εργασιών βαφής.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδική χαρτοταινία μπλέ τύπου όπως Tesa No 4438
ή παρόμοια.

Μην χρησιμοποιείτε για να μονώσετε τα κουφώματα ή τμήματα τους
απλή χαρτοταινία ή άλλου είδους αυτοκόλλητες ταινίες γιατί θα
προξενήσουν σοβαρή ζημιά.
Η εργασία αποκατάστασης βαφής μπορεί να εκτελεσθεί απο
οποιοδήποτε επαγγελματία ελαιοχρωματιστή, αλλά και απο μη
εξειδικευμένο άτομο, εφόσον όμως ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες.
Η εργασία δεν πρέπει να εκτελείται στο εξωτερικό περιβάλλον σε
O
βροχερές ημέρες ή με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (μικρότερη των 10 C).
Καλό είναι να διαλέξετε μια ημέρα με σχετική ηλιοφάνεια.
Συστήνουμε αυστηρά, πριν εφαρμόσετε την εργασία σε κούφωμά να
κάνετε μια δοκιμή ακολουθώντας όλη τη διαδικασία χρησιμοποιώντας
ως βάση κάποιο παρομοιο ξύλο ή ακομα καλύτερα κάποιο παλιό
περβάζι κουφώματος αν υπάρχει.
Τα κουφώματα που θα επισκευάσουμε πρέπει να είναι στεγνά.

HAUFEN
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Υλικά αποκατάστασης μικροφθορών Βαφής
Το Κitbox της HAUFEN περιέχει τα απαραίτητα χρώματα και υλικά για να
εκτελεσθούν εργασίες μικροφθορών βαφής στα κουφώματα σας.

1lt χρώμα της SIGMA ή TEKNOS GORY για βαφές Λάκας.
Εάν έχουμε κουφώματα σε απόχρωση ξύλου θα υπάρχουν
2 συσκευασίες του 1lt (υπόστρωμα & βερνίκι)

Ε
Ειδικά σφουγγαράκια λείανσης (αποχαρταρίσματος) για τρίψιμο
της επιφάνειας που θέλουμε να επισκευάσουμε. ( 2 τμχ.)

D
Μεσαίο & Λεπτό πινέλο Βαφής
Αναλόγως της εργασίας που θέλετε να κάνετε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μικρότερο ή μεγαλύτερο πινέλο
της επιλογής σας

G

K

Λεπτά γάντια εργασίας

Η

HAUFEN
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Αποκατάσταση
Μικροφθορών Βαφής

Βήμα 1ο

Εντοπίζουμε την επιφάνεια όπου έχει υποστεί
φθορά, την καθαρίζουμε από σκόνες και
βρωμιές με ένα στεγνό πανί ή πινέλο.

Βήμα 2ο

Οριοθετούμε με το μάτι ή χρησιμοποιώντας
μπλέ χαρτοταινία την περιοχή στην οποία θα
επέμβουμε. Παίρνουμε το σφουγγαράκι
αποχαρταρίσματος και τρίβουμε την επιφάνεια
με διαδοχικές κινήσεις σύμφωνα με τα νερά
του ξύλου έως ότου αφαιρέσουμε όλη την
προβληματική επιφάνεια και φθάσουμε σε μια
ομοιογενή επιφάνεια υποστρώματος.

HAUFEN
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Βήμα 3ο

Καθαρίζουμε την επιφάνεια με το πανί μας.
Τώρα η επιφάνεια στην οποία έχουμε επέμβει είναι
ποιο άγρια στην αφή και ΜΑΤ σε σχέση με τις
επιφάνειες του ξύλου που δεν έχουν πρόβλημα.

Βήμα 4ο

Ανοίγουμε το δοχείο με το χρώμα προσεκτικά
χρησιμοποιώντας ένα ίσιο κατσαβίδι.
Με ένα καθαρό ξύλο ή παρόμοιο αντικείμενο
ανακατέψτε πάρα πολύ καλά το χρώμα για
2- 3 λεπτά φθάνωντας ώς το πυθμένα του δοχείου.

Βήμα 5ο

Στο βήμα αυτο θα πρέπει να εκτιμήσετε εμπειρικά
τη ρευστότητα του χρώματος και αν χρειάζεται θα
πρέπει να το αραιώσετε με μικρή ποσότητα νερού.
HAUFEN
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Αποκατάσταση
Μικροφθορών Βαφής

Βήμα 6ο

Με το πινέλο σας απλώστε το χρώμα με σταθερές
κινήσης στην τριμένη επιφάνεια του κουφώματος
και πάντα παράλληλα με τα νερά του ξύλου.
Φροντίστε να δημιουργείτε ένα λείο ομοιόμορφο
και λεπτό χρώμα στρώματος σε όλη την επιφάνεια
της επέμβασης.
Στα άκρα του τμήματος που βάφετε όπου
συναντά την αρχική επιφάνεια χρώματος φροντίστε
να “σβήνετε» το χρώμα με το πινέλο σας ώστε να
μην σας κάνει διαφορές.
Προσέξτε να μήν κάνετε χοντρό στρώμα βαφής
τόσο που να μην μπορείτε πλέον να διακρίνετε
τα νερά του ξύλου.
Κατά μέσο όρο συνιστάται η εφαρμογή δύο
χεριών βαφής με ενδιάμεσο χρόνο στεγνώματος
1 ώρας.

Βήμα 7ο
Αφήστε τις βαμμένες επιφάνειες να στεγνώσουν
για τουλάχιστον 1 ώρα και επαναλάβετε δεύτερο
πέρασμα.
Κατά την κρίση σας μπορείτε να κάνετε ένα
ελαφρό αποχαρτάρισμα πρίν το δεύτερο χέρι.

1 hour

HAUFEN
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Οδηγίες για Κουφώματα βαμμένα
σε αποχρώσεις ξύλου
Η διαδικασία συντήρησης των κουφωμάτων που είναι βαμμένα σε αποχρώσεις
ξύλου είναι παρόμοια με τη συντήρηση κουφωμάτων σε Λάκα.
Δεδομένου όμως ότι για την εργασία αυτή χρησιμοποιούνται πλέον δύο διαφορετικά συστατικά βαφής, υπόστρωμα και τελικό βερνίκι, θα πρέπει να εκτελεσθεί απο
τεχνικό της HAUFEN ή άλλο έμπειρο ελαιοχρωματιστή κατόπιν οδηγιών μας ώστε
να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο πελάτης πρέπει να εκτελεί πιστά τη διαδικασία καθαρισμού & περιποίησης
βαφής, καθώς και τον περιοδικό έλεγχο της ποιότητας του στρώματος βαφής.

HAUFEN
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Πίνακας
Συχνότητας Ελέγχων

Μέγεθος στέγης
που προστατεύει
το Κούφωμα

Μικρή
Στέγη

Καθαρισμός & Γαλάκτωμα

Έλεγχος - Συντήρηση Βαφής

Έλεγχος
Λίπανση Μηχανισμών

Κάθε 4 μήνες

Κάθε 4 μήνες

Κάθε 4 μήνες

Κάθε 6 μήνες

Κάθε 6 μήνες

1 φόρά ετησίως

Καθαρισμός & Γαλάκτωμα

Έλεγχος - Συντήρηση Βαφής

Έλεγχος
Λίπανση Μηχανισμών

Κάθε 3 μήνες

Κάθε 4 μήνες

Κάθε 4 μήνες

Κάθε 4 μήνες

Κάθε 6 μήνες

1 φόρά ετησίως

Μεσαία
Στέγη

Μεγάλη
Στέγη

Μέγεθος στέγης
που προστατεύει
το Κούφωμα

Μικρή
Στέγη

Μεσαία
Στέγη

Μεγάλη
Στέγη

HAUFEN

35

HAUFEN
wooden windows

Οδηγίες Ρύθμισης Μηχανισμών
Η παρακάτω εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο απο άτομα με
εξειδικευμένες γνώσεις μηχανισμών κουφωμάτων.
Το Κitbox της HAUFEN περιέχει το
απαραίτητο Αllen key 4mm & 2,5mm
για να εκτελεσθούν οι ανάλογες εργασίες
ρύθμισης μηχανισμών στα κουφώματα σας.

X

X

Ρύθμιση σε κάθετο άξονα του φύλλου (επάνω & κάτω).

Υ

Ρύθμιση σε οριζόντιο άξονα του φύλλου (δεξιά & αριστερά).

Ζ

Ρύθμιση πίεσης του φύλλου στη κάσα (μέσα & έξω).

Y
Ρύθμιση Κάτω Μεντεσέ Φύλλου

HAUFEN
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Ρύθμιση
Μηχανισμών
Ρύθμιση Επάνω Μεντεσέ Φύλλου
χωρίς ανάκληση για 1Φ ή 2Φ Υαλοστάσιο

Ρύθμιση Επάνω Μεντεσέ Φύλλου
με ανάκληση για 1Φ ή 2Φ Υαλοστάσιο

Ρύθμιση Κλειδώματος

HAUFEN
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Οδηγίες Αντικατάστασης
Πομόλου Υαλοστασίου
Η αντικατάσταση της λαβής των υαλοστασίων είναι μια εύκολη διαδικασία και
μπορεί να εκτελεσθεί απο οποιονδήποτε που διαθέτει απλές τεχνικές γνώσεις.

Βήμα 1ο
Τραβήξτε ελαφρά το πλαστικό κάλυμμα
της λαβής προς το μέρος σας και
περιστρέψτε δεξιά ή αριστερά ώστε να
έρθει σε οριζόντια θέση.

Βήμα 2ο
Γυρίστε τη λαβή στην οριζόντια θέση,
παράθυρο ανοιχτό, ώστε να βλέπετε
τις βίδες.

Βήμα 3ο

Με ένα σταυρωτό κατσαβίδι ξεβιδώστε
και τις δύο βίδες και τραβήξτε το πόμολο
για να το αφαιρέσετε.

Βήμα 4ο
Τοποθετήστε το νέο πόμολο στο κούφωμα,
στερεώστε τις βίδες & σφίξτε με το κατσαβίδι
Στρέψτε ελαφρά το πλαστικό κάλυμα έως να
κουμπώσει στην θέση του.
Το νέο πόμολο πρέπει να είναι ίδιου τύπου με το παλαιό και να έχει το
ίδιο καρέ (Πόμολα DK για ανοιγοανακλινόμενα κουφώματα).
Πριν τοποθετήσετε το νέο πόμολο, φροντίστε να έχετε περιστρέψει το
πλαστικό κάλυμμα που καλύπτει τις βίδες και να έχετε φέρει την λαβή
στη θέση “παράθυρο ανοιχτό”.
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Προφυλάξεις & Ασφάλεια

Αλλαγή πομόλου Υαλ.
Προφυλάξεις & Ασφάλεια

1. Μην παρεμβάλετε μέρη του σώματός σας μεταξύ του φύλλου
και της κάσας των παραθύρων & μπαλκονοπορτών .
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. Σε παράθυρα & μπαλκονόπορτες που έχουν πρόσβαση
μικρά παιδιά επιλέξτε λαβή ασφαλείας με ειδικό κλειδί
για προστασία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ.

Χ

Χ

3. Μην ανοίγετε τα παράθυρα & τις μπαλκονόπορτες
όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

4. Μην πηδάτε από τα παράθυρα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Χ

Χ

5. Μην αναρτάτε φορτία στα φύλλα των παραθύρων &
μπαλκονοπορτών . Μην πιέζετε τα φύλλα προς τον τοίχο
πέραν των ορίων τους ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ .

Χ
Χ

6. Μην παρεμβάλλετε αντικείμενα μεταξύ φύλλου και κάσας
παραθύρων & μπαλκονοπορτών .
7. Μην χαράζετε τα τζάμια με αιχμηρά εργαλεία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ.

Χ

6. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή αλλου είδους τοξικά υγρά
για καθαρισμό των κουφωμάτων.
7. Μην χρησιμοποιείτε μονωτική απλή χαρτοταινία ή άλλου
είδους αυτοκόλλητες ταινίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
ειδική χαρτοταινία μπλέ τύπου όπως Tesa No 4438 , ή παρόμοια .
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ.

Χ Χ
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HAUFEN
wooden windows

Αίτημα Service
Ονοματεπώνυμο
Περιοχή έργου
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλέφωνο FAX

Email

Ημ/νία τοποθέτησης
κουφωμάτων
Ημ/νία τελευταίας
συντήρησης - σχόλια

Βαφή σε Λάκα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Σημειώστε κατηγορία
ή
Συνδυασμό τους

Υαλοστάσιο Πατζούρι

Εξώθυρα

Εσ. Πόρτα Συντήρηση Ανταλλακτ.

Βαφή σε
απόχρωση ξύλου

Σήτα

Ρολλό

Βαφές

Μηχανισμοί

Ξυλεία

Εισροή
Νερού

Τζάμια

Σκιάδιο

Σιδεριά

Άλλο

Περιγραφή Προβλήματος

(Ημερομηνία)

(Υπογραφή Συντάκτη)

Παρακαλούμε αποστείλετε τη σελίδα στο Fax της εταιρείας 210 6043443 και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας
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Σφραγίδα & Υπογραφή Επίσημου Αντιπροσώπου ή Μεταπωλητή

www.haufen.gr
Αθήνα
Λεωφόρος Μαραθώνος 43
Πικέρμι - τ.κ. 190 09
τηλ.: 210 6043410 & 6043226
fax: 210 6043443

info@haufen.gr

