
        Návod k obsluze a údržbě hliníkových požárních a nepožárních uzávěrů stavebních otvorů společnosti 
Sappex Aluminium s r.o. 

 
Výrobky společnosti Sappex Aluminium svým zařazením 
podle platného zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a nařízení vlády č.163/2002 Sb., 
č.190/2002 spadají do kategorie povinně certifikovaných 
výrobků v obecném zájmu, které svým působením mohou 
ohrozit životy, zdraví nebo majetek uživatele. 
 
Aby se prokázaly požadované vlastnosti, musí výrobky 
vyhovovat podmínkám povinné certifikace, jejichž ověřením 
získávají osvědčení o certifikaci.  
Protože se jedná o hliníkové výrobky, je třeba dodržovat 
určitá pravidla pro běžnou údržbu v průběhu používání 
výrobku: 
 
Vnitřní části: 
Hliníkové uzávěry (rámy, křídla, sklo) stačí pravidelně čistit 
čistým hadrem. Části, které nebyly dlouho očištěny je možno 
čistit navlhčenými utěrkami s běžnými saponátovými 
neutrálními čistícími prostředky v koncentraci určené 
výrobcem. Pak musí být pečlivě omyty čistou vodou a poté 
vysušeny měkkým, dobře sajícím hadrem. Nesmí se čistit 
teplý povrch nebo povrch vystavený slunci, a to zvláště u 
lakovaných ploch. Hrozí nebezpečí popraskání povrchu. 
Sklo se nesmí (neplatí pro kalené skla) bodově zahřívat 
zdrojem, který vyzařuje vysoké teploty např. bodová světla, 
polepovat neodborně reklamními polepy, plakáty a jiným 
způsobem zamezovat přirozenému ochlazování skla, jinak 
může dojít k jeho prasknutí. 
 
Vnější části: 
Pokyny pro údržbu závisí na vystavení vnější plochy vlivům 
okolí a požadavkům týkajícím se udržování počátečního 
vzhledu ploch. 
Jak často čistit: 

- pokud ovzduší není agresivní, je požadovanou 
údržbu třeba provádět alespoň jednou ročně. 

- v průmyslové oblasti vyžadují části okna vystavené 
dešti alespoň jednu údržbu za půl roku, může to být 
i častěji podle ovzduší. Exteriérová okna, která 
nejsou vystavena dešti musí být omývána častěji 
než okna dešti vystavená. K dosažení hezkého 
vzhledu např. vstupu do domu nebo hlavní fasády 
doporučujeme čistit každý měsíc. 

 
Při čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a 
ředidla, která by mohla narušit pryžová nebo silikonová 
těsnění skel a povrchovou úpravu práškovými vypalovacími 
laky. 
 
Při poškození požárního skla musí být výměna provedena 
společností Sappex Aluminium. 
 
Při čistění rámů a skel se nesmí používat ostré předměty, 
drátěnky a agresivní čistící přípravky, ve kterých je obsažen 
písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí 
poškození povrchové, práškově nanášené barvy nebo 
anodizované ochranné vrstvy (eloxu). Je zakázáno při 
čištění rámů používat benzin, toluen, nitroředidla, kyseliny a 
louhy, která naruší povrchovou úpravu práškovými 
vypalovacími laky. V případě mechanického poškození 
práškově nanášené barvy je možno poškozená místa opravit 
akrylovou barvou ve spreji nebo nanesením štětcem. 

V okamžiku, kdy se dostane hliník do styku s různými kovy 
bez izolační podložky ve vlhkém prostředí, vznikne elektrické 
napětí a dojde k oxidaci kovu, který má vyšší 
elektronegativitu. Bezproblémové je spojení hliníku 
s nerezavějícími ocelemi, hliníkem, chromem, zinkem, 
cínem, olovem a ocelemi s povlaky z uvedených kovů. 
Některá dřeva, jako dub a ořešák vylučují kyselinu, která 
může hliník poškodit, zvláště ve vlhkém prostředí nebo když 
dřevo není vyschlé. Sádra, omítka nebo cement na povrchu 
hliníku mohou mít povrchový účinek. Po očištění se mohou 
objevit skvrny na anodizovaných nebo lakovaných plochách. 
Tyto povrchové skvrny však nemají vliv na mechanické 
vlastnosti hliníku. Pro zamezení těmto problémům 
doporučujeme chránit při zednických pracích rámy pomocí 
plastové fólie, která by však neměla být delší dobu 
vystavena slunci. Použití akrylátových tmelů a silikonů  pro 
spárování je nutno napřed vyzkoušet na malé ploše, zda 
nejsou nebezpečné povrchové úpravě hliníkových profilů. 
Ostatní komponenty dveří nevyžadují speciální údržbu, 
pouze běžné mechanické úkony (např. dotažení šroubů na 
kování). Dveřní závěsy jsou samomazné a jejich seřízení 
(svěšení dveří) je možné podle návodu na rubové straně. V 
případě potřeby je možné na mechanizmus zámku použít 
mazací tuk NH3, A2 nebo obdobný. Rovněž střelku zámku je 
nutné občas lehce namazat běžným bezbarvým mazacím 
tukem nebo silikonovým olejem pro snížení tření při 
dosedání křídla do zárubně. 
 
Dveřní samozavírač typu ASSA ABLOY nebo GEZE je 
výrobcem testován na 300 000 cyklů, v případě nutnosti je 
možné jeho seřízení regulačními šrouby podle návodu na 
montáž, který je vytištěný na rubové straně. Toto seřízení 
doporučujeme i při změně teploty, která má vliv na viskozitu 
použité hydraulické kapaliny v samozavírači. Při 
dlouhodobém zablokování dveřního křídla v otevřené poloze 
může dojít ke změně rychlosti zavírání samozavírače z 
důvodu přelití hydraulické kapaliny do průtokových kanálů. 
Při běžném provozu dveří se rychlost zavírání opět ustálí 
během 7 dnů. Společnost Sappex Aluminium tento způsob 
zajištění otevření dveří nedoporučuje, protože odporuje 
kodexu současně platných norem pro užívání. Nutnost 
seřízení samozavírače po cca 2 měsících provozu dveří není 
reklamační závada, ale běžná údržba, kterou si musí zajistit 
provozovatel budovy.  
 
Pro udržení požární odolnosti hliníkových požárních uzávěrů 
je nezbytné zachovat celistvost samolepící zpěňující požární 
pásky, kterou je požární uzávěr opatřen po obvodu dveřních 
křídel. V případě zničení, poškození, nebo odlepení je nutno 
tuto pásku u společnosti Sappex Aluminium objednat, opět 
nalepit a tím zachovat funkčnost požárního uzávěru. 
 
Jakoukoliv nedohodnutou úpravou nebo zásahem do 
konstrukce výrobků pozbývají platnosti certifikáty, atesty 
požární odolnosti a záruky. Zákazník ztrácí možnost uplatnit 
právo z odpovědnosti za vady. 
 
Záruční doba uvedená v SOD je podmíněna prováděním 
servisních prohlídek hliníkových uzávěrů otvorů 1x ročně 
běžnou údržbou. Tyto servisní prohlídky jsou placenou 
službou, cena bude sdělena na vyžádání. 
 
V Ostravě dne 31.10.2014               jednatel Petr Langa 
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ASSA ABLOY is the global
leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for
security, safety and 
convenience.

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Werk Albstadt
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
GERMANY
Tel.: +49 (0) 74 31-12 3-0
Fax: +49 (0) 74 31- 12 3-24 0
info@assaabloy.de
www.assaabloy.de
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