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1. Úvod
Pomerne často sa vyskytujú závady spôsobené tým, že na dverách nie je vykonávaná žiadna
údržba, hlavne mazanie. Tento týždeň som videl hneď dva také prípady (úplne zničené
protiplechy, zámky a kľučky). Prekvapivé je, že užívatelia si nie sú vedomí toho, že dvere treba
namazať a ani nevedia ako je to potrebné urobiť. Užívateľov treba na potrebu PRAVIDELÉHO
mazania upozorniť. Je to v návodoch, ale je to vhodné spomenúť pri odovzdávaní diela.

2. Intervaly






Prvé namazanie je NUTNÉ urobiť pri inštalácii dverí. Bez výnimky.
Dvere vo vnútornom prostredí – raz ročne.
Dvere vo vonkajšom, vlhkom alebo agresívnom prostredí – na jar a na jeseň napr. bránička,
dvere do autoumývárni, kuchyňa, ovzdušie so škodlivinami ako čpavok a pod (Biotika) atď.
Dvere s extrémne vysokou záťažou – 2 x ročne.
V objektoch je nutné určiť osobu zodpovednú za mazanie ktorá bude v pravidelných intervaloch
mazanie AUTOMATICKY zabezpečovať. Je nevhodný taký prístup, kým sa čaká, až niečo
nefunguje. Je to ako v servise s autom.

3. Potrebné pomôcky






kladku na dvíhanie dverí alebo nafukovací vankúš
vazelínu
silikónový olej – na kvapkanie, nie sprej, ani obyčajný olej (dobrý je silikónový olej čo sa používa
na šijacie stroje)
špáradlo alebo tenký skrutkovač
sprej na mazanie vložiek (špeciálny, napr. GEGE). Ak nemažeme vložky, stačí v núdzi WD 40
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4. Postup pri práci
Skontrolujeme, či dvere dobre fungujú a nie sú potrebné zmeny v nastavení, najmä zbrúsenie protiplechu.
Vykonáme prípadné zmeny.
Zvesíme krídlo a vtlačíme primerané množstvo vazelíny do pántov. Dverné krídlo zavesíme. Použite vždy
vazelínu, nie olej. Olej po veľmi krátkom čase nemaže. Teflónové, bezúdržbové pánty nemažte. Ak
vazelína zašpiní krídlo, hneď ho utrite papierovou utierkou, tú následne zahoďte. Nepoužívajte dookola
jednu handru.

Pri novej inštalácii a pri zámkoch vo veľmi vlhkých alebo agresívnych prostrediach treba namazať zámok
dverí aj zvnútra. Stlačte kľučku a cez vzniknuté otvory streknite olej cez hadičku hore a dole. Nestriekajte
veľa oleja, stačí troška na vytvorenie ochranného filmu. Pozor hlavne na drevených dverách, aby ho
nebolo toľko, aby nevytiekol a nepoškodil povrchovú úpravu. Mazivo nestriekajte do elektrických zámkov!

Západku a závoru namažte silikónovým olejom, treba kvapnúť aj do drážok, aj hore, aj dole. Boky treba
namazať vazelínou, aj spredu, aj zozadu. Zadok západky namažte pomocou špáradla, alebo vazelínou
v spreji.
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Zle sa mažú ťažké dvere (bezpečnostné, oceľové, exteriérové....) a dvere so samozatváračom. V takomto
prípade využite nožný dvíhač dverí alebo vankúše. Dvere nadvihnite len do polovice pántu, dvere dobre
držte rukami, aby ak sa vám vyšmiknú z pántov, tak aby ste ich boli schopný udržať. Do vzniknutej
medzeri vpravte vazelínu. Výhodné je použiť „tekutú“ vazelínu v spreji – po odparení rozpúšťadla ostane
v bežnej konzistencii.

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č: 13340/ S

IČO: 36 804 614
DIČ: 2 022 408 069
IČ pre DPH: SK 2 022 408 069

Ak je na dverách vložka zámku, treba ju tiež namazať, výhradne špeciálnym sprejom na vložky, alebo
grafitom. NIKDY nemažte vložku bežným olejom! Spoľahlivo ju zničíte. Pri novej inštalácii treba taktiež
namazať palec vložky vazelínou, stačí jemný film. Ak je na dverách samozatvárač treba kvapnúť silikónový
olej do kĺbov. Ak je potrebné, treba namazať aj kľučky. Ak pískajú a namazanie zvrchu silikónovým olejom
olejom nepomáha, môže to byť vo vratných pružinách. V takom prípade ich treba demontovať a kvapnúť
silikónový olej na pružinu, stačí na dve protiľahlé miesta. Ak je kľučka na bráničke vo vonkajšom prostredí,
treba dať viac oleja, aby sa zabránilo korózii vnútorných časí a následnému vytekaniu hrdzavej vody, ktorá
zanechá stopy. Mazivo nestriekajte do elektrických zámkov! Ak sa dotýka tesnenie západky (Bedex), treba
kvapnúť olej aj na tesnenie v mieste styku.

Správnym namazaním sa predíde prehnutiu protiplechu, zlomeniu palca alebo kľúča, vytrhnutiu kovania,
zničenia západiek na zámkoch, nemožnosti otvoriť dvere (nutné vypáčenie), problémom so zvesením dverí
z pántov.

3. Záver
Smernica je záväzná pre zamestnávateľa, zamestnancov a mandatárov spoločnosti.
Smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice strácajú platnosť všetky interné riadiace akty (obežníky),
smernice, predpisy a podobne, ktoré upravovali dotknutú problematiku.
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