
Проветряване и почистване

 „ У дома 
    винаги е 
свежо”

  
 



Добре уплътнени прозорци
         и свеж въздух?

 

 
Дограмата от профили на VEKA уплътнява много добре 
и има перфектни изолационни качества. Това помага да 
се пести енергия и да се намаляват разходите за отопление.
За домашния уют е необходимо и активно проветрение. 
Защото използваният въздух съдържа винаги влага и 
трябва често да се подменя, в противен случай може да 
се появи мухъл.

Във въздуха постоянно се отделя влага – при готвене и 
къпане, но също и с издишания въздух или от стайните 
растения. Понеже студеният въздух не може да задържи 
толкова влага, колкото топлият, се образува конденз, 
където е по-студено – по студените външни стени и 
особено при връзката на дограмата със зида. Това е 
съпроводено не само с неприятни петна, но и с появата 
на вредна за здравето плесен. Тук ще ви дадем няколко 
съвета за правилно проветряване, които ще ви спестят 
подобни неприятности.

Силно проветряване 
           няколко пъти на ден!

 

 
На ден трябва по 3-4 пъти силно да проветрявате за по 
пет минути: с широко отворени прозорци ударно 
проветряване, най-добре през противоположно 
разположени прозорци. Така въздухът се обменя бързо 
и напълно, без жилището да изстине. Ако се проветрява 
с прекалено малък обмен на въздух, само се губи топлина, 
а в областта на дограмата се появяват студени места, 
които бързо се овлажняват. Възможните последици са 
първо конденз и след това мухъл.

Лесно почистване
Благодарение на гладката 
си хигиенична повърхност 
дограмата от профили на 
VЕКА се почиства изключи-
телно лесно. Използва се 
само вода, нормален почист-
ващ препарат и мека кърпа. 
Избягвайте силни препарати 
и абразивни телове и гъби. 
За силни замърсявания и за 
професионална поддръжка 
на дограмата има почистващ 
комплект на VЕКА, съдържащ 
специален препарат за

-

 

Сами ще се убедите: с нашите съвети по всяко време 
на годината ще се радвате на уютна домашна атмосфера 
и на дограмата си от профили VЕКА.

Така e правилно:
• Проветряване 3-4 пъти на ден
• Най-добре за кратко и през срещуположни 
  прозорци 
• Проветряване веднага след готвене и къпане 
• Да не се извежда влагата в други помещения
• Да се избягва оставяне на дограмата 
  в положение открехната отгоре
• Достатъчно отопляване на помещенията, 
  включително на спалнята (мин. 15 °С)
• Поддържане на постоянна температура 
  в помещенията

почистване VEKANOL за профилите и уплътненията, както 
и смазка за обкова.


