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ASMODAS DURŲ
PRIEŽIŪROS IR
VALYMO INSTRUKCIJA

Norint užtikrinti sklandų ASMODAS Durų
funkcionavimą ir ilgaamžiškumą, būtina atlikti
reguliarią durų priežiūrą.

BENDRA INFORMACIJA
Durys yra mechaninis įtaisas ir, kaip bet koks kitas
mechaninis įtaisas, reikalauja reguliarios prevencinės
priežiūros. Visų tipų durys turėtų būti sutepamos ir
nuvalomos bent du kartus per metus tam, kad nesutriktų
jų funkcionavimas.
Durų eksploatacinėse patalpose santykinė oro drėgmė
negali būti didesnė nei 60%. Gamintojas neprisiima
atsakomybės už durų apdailos skydų deformavimąsi,
rasojimą, išsipūtimą; furnitūros, dažytų metalinių dalių ir
vyrių koroziją dėl nepakankamo patalpų vėdinimo ar per
didelės santykinės oro drėgmės. Durų ekspoatacijos
patalpose negali būti jokio cheminio aktyvumo.

CILINDRŲ PIEŽIŪRA
• Rakinkite spynas tik su nepažeistu raktu.
• Įsitikinkite, kad raktas įstumtas į cilindrą iki galo.
• Nesukite rakto naudodami jėgą, jis turi suktis lengvai.
• Duris atidarinėkite naudodami rankeną, o ne pasuktą raktą.
• Patartina duris rakinti ir varstyti nepalenkus rankenos.
• Prižiūrėkite cilindrus bent du kartus per metus
sutepdami juos specialiu tepalu. Netinkamai naudojama
sutepimo priemonė gali pakenkti cilindrui. Dėl
konkretesnės priežiūros teiraukitės cilindro gamintojo.
• Neplaukite cilindrų jokiais cheminiais valikliais.
• Nedažykite cilindro.
• Nevarstykite durų su išstumtu spynos užrakinimo
liežuvėliu.

Durų paviršių valykite drėgna šluoste, nenaudojant
benzino, acetono ar kitų aktyvių valiklių. Ant durų
negalima klijuoti izoliacinių PVC ar popierinių juostelių.
Atliekant elektros, signalizacijos ar kt. instaliacijos
darbus per durų staktą, durų varčią palikite pravertą.
Atliekant bet kokio pobūdžio elektros darbus, privaloma
laikytis darbų saugos reikalavimų.

SPYNŲ PRIEŽIŪRA
• Negręžkite per spyną.
• Nedažykite priekinės plokštelės ir kitų spynos dalių.
• Rekomenduojame kartą per metus sutepti spynos
liežuvėlį standartiniu aliejiniu tepalu.
VYRIŲ PRIEŽIŪRA
• Lauko sąlygomis laikomų durų vyrius reikia sutepti
specialiu nekaistančių guolių tepalu.
DURŲ PRIEŽIŪRA
• Aplinka, kurioje įstatytos durys, turi būti periodiškai
vėdinama.
• Jokie skysčiai negali patekti ant durų tarpinių.
• Draudžiama varstyti duris po jomis esant kietiems
daiktams.
• Draudžiama į duryse esančias angas talpinti bet kokius
daiktus, pilti skysčius.
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DĖMESIO!: Niekada nenaudokite abrazyvinių ar tirpiklių tipo valiklių, pvz., terpentino,
benzino, žibalo arba dažų skiediklių, valyti durų paviršiui, nes tai gali sugadinti apdailą.
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