Návod na výměnu těsnění u kyvných a kyvně-výklopných střešních
prvků Solara
1) Před výměnou zkontrolujte, zda:
a) se těsnění nevytrhává o vnitřní ostění okna; pokud ano, pak je třeba vnitřní
ostění opravit - obraťte se na firmu, která ostění realizovala;
b) jsou spáry mezi křídlem a rámem okna po celém obvodu stejně široké (s
tolerancí 2mm); pokud ne, je třeba křídlo v rámu srovnat – kontaktujte firmu,
která okna montovala, nebo křídlo srovnejte (vyrovnání křídla najdete v
„Návodu k montáži a užívání střešních oken Solára“).
c) Pokud je výše uvedené v pořádku, pokračujte dle dalších bodů.
2) Stávající těsnění přiměřeným tahem vyjměte z drážky po celém obvodu křídla
okna / prosklení.
3) Dodanou smyčku nového těsnění narovnejte tak, aby nebyla překroucená.
4) Křídlo okna přetočte na středových závěsech (u kyvně-výklopného křídla typu
Praktik odjistěte dolní kliku a otevřte okno horní klikou do kyvné polohy - jako na
mytí).
5) Nové srovnané těsnění nasaďte v horní části křídla a obou horních rozích
stromečkem do drážky. Nejprve pečlivě usaďte oba horní rohy, pak celou horní
stranu křídla tak, aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde
nevznikaly boule či „pochodující housenky“.
6) Pečlivě usaďte oba dolní rohy těsnění do drážky křídla; dbejte na to, aby těsnění
nebylo překroucené. Usaďte levou, pravou i spodní stranu křídla. Postupujte tak,
aby těsnění bylo rovnoměrně nataženo v celé části a nikde nevznikaly boule či
„pochodující housenky“.
7) U kyvného křídla v místech středových závěsů těsnění zatlačte do drážky
neostrým předmětem (například jídelním nožem). U kyvně-výklopného křídla
dokončete usazení těsnění v místě středových závěsů po otevření křídla na
horních závěsech (výklopná funkce); pokud pracujete bez helmy, pak pozor na
zajištění horní kliky!
8) Zkontrolujte těsnění po celém obvodu - zda je stejnoměrně usazeno v drážce.
Pro delší životnost těsnění jej doporučujeme občas potřít mastkovým pudrem.

Solara s.r.o.
U Skladu 1 / 143 00 Praha 4 – Modřany
tel: 244 400 853, gsm: 602 617 877
servis@solara.cz
www.solara.cz

