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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ
Η ROTO πιστή στις αρχές της ολικής ποιότητος φρόντισε ώστε συνολικά το

πρόγραμμα μηχανισμών παντζουριών ROTO

FENTRO να προστατεύεται

αποτελεσματικά έναντι των επιδράσεων που προέρχονται από το περιβάλλον,
είτε αυτές προκαλούνται από την μόλυνση του περιβάλλοντος είτε από τοπικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως επί παραδείγματι οι παραθαλάσσιες
περιοχές και τα νησιά.
Έτσι, ειδικά για την Ελλάδα με τα χιλιόμετρα των ακτών και τα χιλιάδες
νησιά καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη αυτού του είδους η προστασία.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΦΗΣ
Η ROTO χρησιμοποιεί ως μέθοδο βαφής την ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας, η οποία σήμερα αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή βαφής
μεταλλικών επιφανειών.
Ως τρόπο δε βαφής επέλεξε να βάφονται όλα τα μέρη του μηχανισμού
μεμονωμένα ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία ακόμη και σε περιπτώσεις
οριακών ρυθμίσεων των μηχανισμών (σχ.1).
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Β. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όσο εξελιγμένης τεχνολογίας βαφή κι αν χρησιμοποιηθεί, εν τούτοις είναι
απαραίτητη η προσωπικ ή σας φροντίδα κ αι η τακτικ ή συντήρηση των
μηχανισμών παντζουριών, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά, έτσι
ώστε να τους διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση τόσο σε αισθητικό όσο και σε
λειτουργικό επίπεδο.
Η συντήρηση των μηχανισμών παντζουριών δεν απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις ούτε ειδικά υλικά συντήρησης, αρκεί απλώς να πραγματοποιείται σε
τακτά διαστήματα.
ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων μία φορά τον χρόνο με απλό
μηχανέλαιο.
2. Τακτικός καθαρισμός (πλύσιμο) της επιφάνειας όλων των επί μέρους
εξαρτημάτων με νερό και απλό σαπούνι. Δεν επιτρέπεται η χρήση
καυστικών ή όξινων υλικών καθαρισμού.
3. Τακτικός οπτικός έλεγχος της επιφάνειας όλων των επί μέρους
εξαρτημάτων. Ο έλεγχος αυτός θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε τις
όποιες φθορές από σκουριά στο πρώτο τους στάδιο, καθιστώντας, μ’
αυτόν τον τρόπο, ευκολότερη την αντιμετώπιση τους. Μπορείτε να βάψετε
τα σημεία στα οποία παρατηρήσατε την σκουριά, μη επιτρέποντας έτσι
την επέκταση της. Για την βαφή προτείνεται να χρησιμοποιήσετε την λάκα
Edding 750 Paint Marker σε μορφή μαρκαδόρου η οποία είναι πολύ
εύχρηστη και αποτελεσματική.

