
Materialul ramei ferestrei din PVC este fabricat din material rezistent la intemperii, de valoare dura-
bilă care se întreține foarte simplu. Datorită curățării și îngrijirii corecte vă veți bucura îndelung de 
ferestrele dumneavoastră, ferestre ce vor rămâne foarte mult timp frumoase și trainice.

DE DURATĂ, REZISTENT LA INTEMPERII ȘI CU

Pentru a vă bucura mai mult de ferestrele dumneavoastră 
trebuie respectate câteva indicații privind curățarea suprafeței 
ramelor, pe care le-am întocmit aici pentru dumneavoastră. 
Acestea sunt valabile atât pentru ferestrele PVC albe, cât și 
pentru cele colorate.

Respectați însă și manualele de întretinere pe care le-ați primit 
la achiziționarea sau după montarea ferestrelor. 
 
IMPORTANT!

ÎNDEPĂRTAȚI FOLIA DE PROTECȚIE IMEDIAT DUPĂ MONTARE

Folia de protecție vă protejează ferestrele față de deteriorări. 
Durata de viață a foliei este planificată numai pentru perioada 
fabricării și montării ferestrelor. Îndepărtați numaidecât 
această folie după montarea ferestrei!

Cu cât mai mult sunt expuse profilele cu folie de protecție la 
soare, cu atât mai greu se pot îndepărta foliile de protecție, 
până la un punct, când nu mai este posibil acest lucru.

CURĂȚARE APROFUNDATĂ ÎN CAZ DE MURDĂRIRE DUPĂ 
MONTARE

În ciuda precauției în timpul montării, pot apărea murdăriri din 
cauza resturilor de mortar, spumă, clei, adezivi etc. Cele mai 
multe resturi pot fi înlăturate fără probleme de pe ramele de 
fereastră albe, ținând cont de următoarele indicații; în cazul ra-
melor cu folii colorate, acest lucru este posibil limitat, deoarece 
se poate deteriora folia si implicit si suprafața colorată.

Curățarea în caz de murdărire cauzată de ciment, adeziv 
pentru gresie, tencuială minerală șau vopsea pentru fațadă:

 − Este posibilă la ferestrele albe, și colorate

 − Clătiți suprafața cu apă caldă și curățați cu săpun cu pH 
neutru

 − Înmuiați murdăria cca. 5 min și pulverizați pe ea apă caldă 
în mod repetat

 − Apoi ștergeți murdăriile de pe fereastră cu o perie moale și 
clătiți din nou cu apă caldă

Curățarea în caz de murdărire cu spumă PU, paste de 
etanșare sau diferite tencuieli de rășină:

 − La ferestrele albe neacoperite, la suprafețele colorate 
curatarea este posibilă limitat

 − Înlăturați cu grijă murdăria actionand din lateral cu un 
șpaclu semidur

 − Ștergeți ulterior cu o lavetă umedă

Eliminați cu grijă resturile de adeziv de pe suprafețele de sticlă 
cu o lamă de ras poziționată oblic.

Influențele de mediu, combinate cu o curățare deficitară sau 
lipsa curățării, pot cauza daune permanente pe suprafața 
profilelor (precum, de ex, o ingălbenire a profilelor albe). 
Influențele de mediu sunt de ex. polenul și, îndeosebi la 
instalațiile feroviare, particulele de rugină, gudron sau 
fier, precum praful industrial, particulele de funingine și 
îngrășămintele pentru gazon cu conținut de fier.

Curățarea și îngrijirea 
ferestrelor din PVC



CURĂȚAREA REGULATĂ

Ferestrele din PVC trebuie curățate regulat, sau în caz de 
murdării vizibile. În mod normal, pentru curățarea suprafețelor 
netede, fără porozitate și igienice aveți nevoie numai de o 
soluție slabă de spălat vase cu apă călduță și o lavetă moale.
Murdăriile generale cauzate de praf și ploaie pot fi înlăturate 
astfel rapid. În caz de murdărie solidificată este posibilă o 
curățare repetată cu produse obișnuite de uz casnic, pe 
bază de agenți tensioactivi. În cazul ferestrelor colorate 
aceste produse trebuie să fie avizate în mod expres pentru 
suprafețele „acrilice“.

INDICAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND CURĂȚAREA

Soluțiile de curățare pot acționa diferit asupra profilelor PVC.
De aceea vă rugăm să efectuați curățarea numai cu apă curată 
și săpun cu pH neutru. În plus, se vor utiliza numai soluțiile de 
curățare avizate de către o firmă autorizată.

Trebuie eliminate numaidecât și murdăriile care nu sunt 
provocate de fenomene meteorologice naturale, precum de 
ex. în caz de contact cu crema de protecție solară, trebuie 
curățată imediat suprafața.

Dacă doriți să faceți acest lucru foarte bine și în siguranță, 
procurați soluțiile de îngrijire speciale recomandate de 
furnizorul dumneavoatră de ferestre.

Informații detaliate privind rezistența profilelor de ferestre din 
PVC în caz de solicitare prin soluții chimice puteți cere de la 
firma autorizată pentru comercializarea ferestrelor PVC.

SUGESTIE!

Spălați ramele ferestrelor inclusiv garniturile cu apă curată!

În cazul în care pe ramă rămâne un amestec de murdărie, 
soluție de curățare și apă, atunci apa se evaporă și combinația 
de soluție de curățare și murdărie se poate întipări pe 
suprafață.

Mijloace adecvate sunt, de exemplu:

 − Soluția de spălat vase

 − Soluția universală de curățare neutră, slabă

 − Soluția de curățare recomandatăde producătorul 
ferestrei

 − Soluția de curățare pentru sticle, fără alcool

 − Apa curată

Nu sunt adecvate:

 − Soluțiile de frecare care atacă suprafața sau 
substanțele chimice, precum diluantul, nitrați, 
benzina, oțetul, dizolvantul pentru lacurile de 
unghii, alcoolul sau produsele similare (Atenție! Nici 
ca ingredient în soluțiile de curățare)

 − Soluția de curățare cu aromă de portocale/lămâie

 − Soluția cu conținut amoniac, amoniac lichid

 − Soluția cu conținut de sulf (soluție de curățare 
pentru gresie)

 − Soluția de curățare nisipoasă sau de frecare

 − Mijloace auxiliare, precum burete de oțel sau 
curățător de oale abraziv

URMĂRILE ERORILOR DE CURĂȚARE ȘI DE ÎNTREȚINERE

Prejudiciile prezentate aici ca exemple pot apărea în caz de o 
curățare și îngrijire lipsă sau deficitară a unei ferestre din PVC și 
nu constituie obiectul garanției.
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DE DURATĂ, REZISTENT LA INTEMPERII ȘI CU

Nu toate produsele desemnate ca fiind soluții de curățare 
pentru suprafețele din PVC sunt întocmai adecvate. Vă 
rugăm să respectați următoarele indicații:


