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________________________________________________________________ 

Alumīnija konstrukciju apkope 
 

 

Profilu apkope: 

Saskaņā ar Reynaers Aluminium uzturēšanas noteikumiem alumīnija konstrukcijas nepieciešams 

regulāri un profesionāli aizsargāt lietojot neagresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, tādā veidā 

ievērojot Reynaers Aluminium garantijā minētos nosacījumus. 

 

Paņēmiens: Vislabāk veikt profilu un stiklu tīrīšanu vienlaicīgi. Tas veicams ar ūdeni un neasu 

švammi lietojot mazgāšanas līdzekli ar pH saturu no 5 līdz 8. Skalošana jāveic noteikti ar ūdeni. 

Tas ir svarīgi lai netiktu lietoti šķīdinātāji( degviela, acetons), sārmi( amonjaks, soda), skābes 

(sērskābe, etiķskābe) vai asas tērauda birstes un smilšpapīrs. 

Pēc apkopes ar Reynaclean(086.9203.--) alumīnija virsma kļūst gluda un spīdīga veidojot 

aizsargslāni (visus oriģinālos Reynaers tīrīšanas līdzekļus jūs varat iegādāties pie attiecīgo 

konstrukciju uzstādītāja) 

 

Biežums: Alumīnija konstrukcijas, kuras atrodas neagresīvā  vidē pietiekoši tīrīt divas reizes 

gadā. Profilus četras reizes gadā vajadzētu tīrīt tādā gadījumā, ja tie atrodas urbanizētā vidē, 

tuvumā ar industriālajiem rajoniem, peldbaseinu tuvumā. Konstrukcijas, kas nav tiešā saskarsmē 

ar nokrišņiem (lietu) arī vēlams tīrīt četras reizes gadā. 

1.1 Aizsargslānis 

Gadskārtēja apstrāde ar Reynaclean (086.9203.--) uzlabo un atjauno alumīnija konstrukciju 

vizuālo aspektu. 

1.2 Krāsojuma labojumi 

Ja uz profila ir novērojami krāsu nobrāzumi, tad krāsojumu var pielabot ar Reynaers ražojumu: 

 

1.2.1 Reynastick 

Piekrāsošanas zīmulis (086.9600.XX) ir paredzēts mazu skrāpētu virsmu pietušēšanai un ir 

pieejams visās krāsās. 
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Logu aksesuāru apkope: 

 

Lai garantētu precīzu veramu – atgāžamu logu mehānismu funkcionēšanu un ilgmūžību, būtu 

nepieciešams veikt sekojošas darbības vismaz reizi pusgadā: 

 

Tīrot mehānismu, attīrīt to tikai no netīrajām nogulsnēm. Jālieto tikai dabiski tīrīšanas 

līdzekļi. Lietojot dažādas skābes un sārmainas dabas līdzekļus var tikt sabojāts 

antikorozijas aizsargslānis. 

 

- Pārbaude jāveic arī visiem komponentiem , kas saistīti ar drošību (eņģes un rokturi), 

īpaša uzmanība jāvelta stiprinājuma nolietojumam, tie attiecīgi jānospriego vai , ja 

nepieciešams jānomaina. Jāpārliecinās, ka eņģes nav bojātas vai saliektas no 

spēcīgiem triecieniem. 

- Savest kārtībā mehānisma darbību attiecībā pret loga(durvju) rāmi. 

- Saeļļot kustīgās konstrukciju daļas un slēdzenes kā tas ir aprakstīts 

dokumentācijā(dabīgās smērvielas) 

 

Mehānismu regulēšana, komponentu mainīšana, logu un durvju montāža vai demontāža 

jāveic kvalificētiem speciālistiem. 

 

 


