
NÁVOD NA ÚDRŽBU – příloha k záručním podmínkám

FASÁDY, STĚNY, PLOTY – provedení RAL, PRIM, LUX 

Preventivní upozornění:
• obložení z aludřeva je velmi odolné vůči vlivu venkovnímu klimatu, ovšem není, a to platí pro všechny typy 

dodávaných obkladů, velmi odolné proti mechanickému poškození. Vzhledem k tomu, je potřeba dbát zvýšené 
opatrnosti např. při přesunování různého materiálu v blískosti fasády a v podobných případech. 

Údržba obložení:
• běžné nečistoty jako je prach a popílek z ovzduší na fasádním obložení je možné čistit výhradně umytím čistou 

vodou, případně u silnějších nečistot vodou s přidáním běžných přípravků jako je jar nebo mýdlo apod., omývání 
provádějte pouze koštětem s měkým vláknem, v žádném případě nemyjte povrch fasády kartáčem, drátěnými 
houbičkami a podobnými tvrdými pomůckami – hrozí poškrabání povrchu.

• nejvhodnějším způsobem umytí je použitím vysokotlakým čističem, ovšem pouze nízkým tlakem cca 50barů a 
ve vzálenosti trysky cca 50cm od plochy fasády, pozor tryska nesmí mít proud směřovaný do jednohou proudu

• v žádném případě nepoužívejte na čištění ploch chemické čistící přípravky s obsahem chlóru, rozpouštěděl nebo 
ředidel a abrazivních částic jako jsou různé leštící pasty apod.

Specifika materiálu:
• dekorační povrchové úpravy obložení se vyrábějí ve všech třech variantách způsobem, kde není technicky 

možné zaručit 100% barevnou shodu u celkově dodaného množství materiálu, jednotlivé kusy se mohou drobně 
lišit ve své barevnosti, jedná se o drobné odchyky odstínu

• tyto rozdíly jsou patrné zejméne u povrchové úpravy Prim a nejsou považovány za vadu materiálu 
• v průběhu užívání obkladu může dojít po určité době k barevným odchylkám mezi jednotlivými stěnami, což je 

následek nerovnoměrného vystavení UV záření, toto není považováno za vadu materiálu  
• vznikající vodní a prachové skvrny – tyto skvrny vznikají na různých místech fasádyní plochy díky odpařování 

vody z povrchu obkladu a také vlivem ulpývání prachu obsaženého ve vzuchu kdy spolu s vysychající dešťovou 
vodou na povrchu tvoří drobné fleky


