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1. Do istniejących słupów mocujemy za pomocą wkrętów samowiertnych  profile 
Eskade E-2087, pamiętać należy o ścięciu gniazda mocowania w dolnej i górnej części 

2. Najbardziej optymalnym rozstawem osiowym słupów jest wymiar 106cm i wynika z 
rozkroju typowej płyty poliwęglanowej na pół – uzyskujemy wówczas wymiar 105cm + 1cm 
luzu. W przypadku obiektów gdzie siła parcia i ssania wiatru jest większa, rozstaw słupów 
należy zagęścić. W razie potrzeby wprowadzić podparcia poziome i dostosować indywidualnie 
dla każdego obiektu posługując się obliczeniami statycznymi. Słupy powinny być cofnięte w 
stronę wnętrza obiektu o nie mniej niż 5cm, w przeciwnym przypadku montaż okna oraz 
parapetów będzie utrudniony.
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3. Wykonując parapety warto zastosować materiały o dłuższej żywotności takie jak blacha 
aluminiowa lub blacha  tytanowo- cynkowa. Koszt wykonania takich parapetów nie powinien 
być zbyt wysoki ponieważ nie do ich wykonania nie potrzeba zużyć zbyt wiele materiału, zaś 

    żywotność będzie niewspółmiernie większa niż przy blachach ocynkowanych lub 
    powlekanych

4. Do montażu przygotowanych prawidłowo profili obwodowych nie potrzeba stosować zbyt 
skomplikowanych narzędzi, wystarczy zakrętarka /wkrętarka/ najlepiej z zasilaniem 
akumulatorowym. W dolnych profilach E-3128 /E-3127/ wykonujemy otwory odwadniające 
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5. Nasze profile jako nieliczne na rynku posiadają wymagany luz uwzględniający  
rozszerzalność oraz kurczliwość poliwęglanu. Podczas montażu płyty docinamy z większym 
luzem zimą, mniejszym zaś latem. Komory poliwęglanu koniecznie zabezpieczamy taśmami 
odpowiednio paroszczelnymi oraz paroizolacyjnymi. Przed zdjęciem folii warto się upewnić 
czy płyty nie zostały założone odwrotną stroną niezabezpieczoną od słońca, jeżeli tak to jest 
jeszcze okazja żeby to zmienić na stronę zabezpieczoną przed UV.

6. Przed wkładaniem uszczelek warto podwinąć po obwodzie folię ochronną. Umożliwi to 
łatwiejsze wkładanie uszczelki, ponadto zapobiegnie uszkodzeniem poliwęglanu.
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7. Po upewnieniu się że płyty zostały prawidłowo włożone, mają odpowiedni luz, są 
odpowiednią stroną zwrócone w stronę słońca -  możemy zamontować listwy dociskowe
Eskade E-2088 

8. Przed zdjęciem folii ochronnych z powierzchni płyt poliwęglanowych jeszcze raz 
upewniamy się czy płyty zostały zamontowane prawidłowo. Sprawdzamy drożność otworów 
odwadniających w dolnym profilu Eskade  E-3128 względnie /E-3127/
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9. Po zakończeniu montażu sprawdzamy czy zamocowane zostały wszystkie śruby, czy 
dokręcone zostały symetrycznie oraz czy uszczelki są włożone z wystarczającą starannością, 

10. Przedstawiona Państwu powyżej instrukcja dotyczy montażu prostych tanich lecz 
niezwykle  trwałych okien przemysłowych, wypełnionych poliwęglanem  komorowym, 
grubości 16mm lub 10mm. Stolarka aluminiowa została opracowana przez naszą firmę i jest 
chroniona prawami autorskimi oraz patentowymi. Prezentowane rozwiązanie przeznaczone jest
między innymi do obiektów przemysłowych. Nasze okna z poliwęglanu nadają się zarówno do 
nowych obiektów jak i do obiektów remontowanych, gdzie należy się liczyć z pewnymi 
odchyłkami wymiarów istniejących /zastanych/ już konstrukcji. Kształt naszych profili jak i 
cały system został opracowany przy udziale naszych montażystów, w efekcie tych prac 
stworzyliśmy niezwykle łatwe w montażu okna. Projektując profile uwzględniliśmy swobodną 
rozszerzalność poliwęglanu pod wpływem temperatury, to zaś sprawia że nie musimy się 
obawiać że poliwęglan wypadnie zimą lub wybrzuszy się podczas upałów. Przewidzieliśmy 
także że żywotność poliwęglanu wynosi około 12-15lat w elewacjach południowych,  w 
zachodnich i wschodnich 15-18lat, zaś w północnych nierzadko przekracza 20 lat. Oznacza to 
że pomimo wielu znakomitych parametrów poliwęglanu nie należy on do materiałów 
wiecznych, stąd należy się liczyć z tym że wcześniej czy później będziemy go musieli 
wymienić. Przestrzegamy przed Stosowaniem prymitywnych rozwiązań opartych na wąskich 
profilach i silikonie, albowiem musimy być przygotowani na to że okna wytrzymają najwyżej 
kilka lat, po których czeka nas wymiana zarówno poliwęglanu jak i całej stolarki aluminiowej, 
a tp będzie generowało niebotyczne koszty. Im wyżej położone są okna tym droższy będzie 
koszt ich naprawy lub wymiany.

Stosując nasze rozwiązania i przestrzegając wszystkich przedstawionych przez nas 
   wytycznych, będziecie mieli Państwo pewność  że okna wykonane w naszej technologii będą  

    służyły bardzo długo, zaś podczas wymiany poliwęglanu w przyszłości odpadnie Państwu 
    konieczność wymiany całej stolarki. 
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Instrukcja montażu okien przemysłowych Firmy Eskade-System
Ogólne informacje
Przedstawiona w formie rysunkowej jak i w postaci filmów: instrukcja montażu okien
przemysłowych, okien dachowych z poliwęglanu oraz świetlików dachowych firmy Eskade-
System jest informacją
techniczną pozwalającą zrozumieć sposób montażu tych przeszkleń
Wykonywane przez Firmę Eskade-System elementy są wykonywane z naddatkiem dlatego
Należy się liczyć z koniecznością docięcia na budowie zarówno płyt poliwęglanowych jak i
profili aluminiowych. Konieczność docinania tych materiałów na budowie wynika z różnych
współczynników rozszerzalności liniowej poszczególnych materiałów. Szczególnie podczas
montażu poliwęglanu należy pozostawiać odpowiednie luzy technologiczne mniejsze w okresie
letnim, natomiast większe przy niższej temperaturze czyli zimą.
http://www.eskade.pl/poliweglan,parametry_poliweglanu.html

Instrukcja została opracowana z myślą o montażu okien do blachy stalowej, ponieważ taki rodzaj 
rozwiązań  jest najczęściej stosowany.
Wobec olbrzymiej różnorodności rozwiązań stosowanych w budownictwie przedstawione w
instrukcji okna dachowe mogą być montowane także do innych podstaw niż do tych
przedstawionych w instrukcji; takich jak z drewna, stali, betonu oraz innych materiałów, jak
również kombinację tych materiałów. Instrukcja opracowana została dla dwóch rodzajów
wypełnień czyli poliwęglanem gr 16mm oraz 10mm . Przyjęto także że stolarka aluminiowa w 
zastosowana w standardzie wykonana jest z surowego aluminium, jako opcja profile mogą być za
dopłatą malowane wg palety RAL Ponieważ każdy obiekt, a co za tym idzie i okna przemysłowe 
są poddawane innym obciążeniom dlatego przed ich zastosowaniem należy zaczerpnąć opinii
uprawnionego konstruktora lub projektanta, który w razie potrzeby powinien rozwiązanie
dopuścić lub indywidualnie dopasować do danego obiektu poprzez wprowadzenie
odpowiednich zmian. Dostosować też należy wytrzymałość okien dachowych świetlików jak i 
zadaszeń doobciążeń śniegiem oraz wiatrem występującym w danym rejonie. Należy nie 
dopuszczać do
zbytniego zalegania śniegu na tych konstrukcjach. Jeżeli prawo tego wymaga to przed
zamontowaniem świetlików lub innych przeszkleń należy uzyskać we właściwych urzędach
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odpowiednie pozwolenia oraz zgody.
W celu łatwiejszego zrozumienia zasad montażu poliwęglanu w poniższych linkach
umieściliśmy wiele bardzo przydatnych wiadomości które ułatwią Państwu montaż.
Przedstawiamy także i przytaczamy równie pomocne informacje z naszego forum które
przedstawiają skutki nieprawidłowego montażu świetlików oraz zadaszeń. Zamieszczone tam
fotografie najdobitniej obrazują skutki stosowania nieodpowiednich materiałów, jak i
przestrzegają przed najczęściej popełnianymi błędami
Animacja komputerowa przedstawiająca etapy montażu okna przemysłowego Eskade:
https://www.youtube.com/watch?v=DQKv5AdOHEY 

Filmy przedstawiające montaż okien dachowych - świetlików dachowych płaskich
jednospadowych, a także elementów uchylnych, oraz działanie czujki pogodowej oraz cen
https://www.youtube.com/watch?v=braYmkbLrjA
https://www.youtube.com/watch?v=NUGzo-6fZfM
https://www.youtube.com/watch?v=x-gZuGK3CUM
https://www.youtube.com/watch?v=Y4kpgd6Eaj8
https://www.youtube.com/watch?v=4jQ6Xj4773U
https://www.youtube.com/watch?v=HECODDeIaDs
https://www.youtube.com/watch?v=XduJM3-6EaY
https://www.youtube.com/watch?v=fxnbAazuPvI
filmy przedstawiające montaż najczęściej stosowanych świetlików
Montaż świetlika łukowego na podstawie z blachy stalowej
https://www.youtube.com/watch?v=lD82RWG08TQ
https://www.youtube.com/watch?v=xkhtJe-iTcU
Animacja komputerowa przedstawiająca etapy montaż świetlika łukowego Eskade:
https://www.youtube.com/watch?v=mtPwwDMr2ZQ
Wymiana świetlików szklanych na świetliki łukowe z poliwęglanu
https://www.youtube.com/watch?v=hvj7et8PNYI
https://www.youtube.com/watch?v=wkn5xH7peno
Prawidłowy montaż poliwęglanu
https://www.youtube.com/watch?v=5mV4ZjrbB6s
Montaż świetlika łukowego Eskade na podstawie z drewna
https://www.youtube.com/watch?v=udYuQfbPChE
Cięcie i docinanie profili aluminiowych piłką ręczną i szlifierką kątową
https://www.youtube.com/watch?v=nSv5qV15jPc
Cięcie poliwęglanu pilarką
https://www.youtube.com/watch?v=14w7Y-NEHIM
Zabezpieczanie komór poliwęglanowych
https://www.youtube.com/watch?v=RM8iapTqi_k
Mycie płyt poliwęglanowych
https://www.youtube.com/watch?v=6KMOs7WU5UE

Poradnik: - jakich błędów należy unikać podczas montażu świetlików dachowych okien 
przemysłowych i zadaszeń z poliwęglanu oraz innych naświetli z wykorzystaniem 
poliwęglanu :
65.        Modernizacja świetlika – wypadające uszczelki oraz przecieki u   podstawy świetlika 
oraz w miejscach łączenia płyt
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• 64.        Świetliki piramidalne (dwuspadowe) o konstrukcji stalowej szklane wypełnienie 
zostało zamienione na poliwęglan. Problem wypadający poliwęglan oraz nieszczelności w
świetliku

• 63.        Świetliki z giętego poliwęglanu na podstawie z tworzywa sztucznego - problemy ze 
szczelnością

• 62.        Częściowa skuteczność taśm naprawczych oraz świetliki kopułkowe - znikająca 
żywica epoksydowa

• 61.        problemy z zadaszeniem - falujący podczas wiatru poliwęglan, perforacja płyt oraz 
odbarwienie o różnym stopniu intensywności

• 60.        Nieszczelne świetliki szklane
• 59.        Przecieki, odbarwienia i spękania poliwęglanu na świetliku w kształcie kopuły 

poliwęglanowej oraz woda gromadząca się w komorach.
• 58.        Przecieki oraz przeciągi pod zadaszeniem z poliwęglanu, a także dokuczliwe trzaski 

podczas wiatru oraz zmiany temperatury
• 57.        Świetliki dachowe z poliestru - przecieki pod poliestrem trapezowym oraz utrata 

przepuszczalności światła
• 56.        Zanieczyszczone wnętrze poliwęglanu – utrata przepuszczalności światła, 

nieszczelność świetlików w miejscu łączenia płyt oraz w ściankach czołowych świetlika. 
• 55.        Przeciekające świetliki na spółdzielni mieszkaniowej – pękający poliwęglan 

stanowiący wypełnienie świetlików
• 54.        zadaszenie z poliwęglanu - wypadający poliwęglan, odbarwionie oraz perforacja płyt.

Wyskakujące mocowania dolne oraz górne, glony w poliwęglanie oraz woda we wnętrzu 
płyt

• 53.        Rozpoznanie która strona płyty z poliwenglanu jest odporna na działanie UV
• 52.        wypadające i żółknące poliwęglany w świetliku dachowym
• 51.        Przecieki w systemowych świetlikach łukowych
• 50.        Przeciekające płyty z poliwęglanu
• 49.        Świetlik dachowy skośny - naświetla dachowe jednospadowe - problemy z 

przeciekami
• 48.        Świetlik dachowy wielospadowy - piramida z poliwęglanu – przecieki w rejonie 

okien dachowych, uszkodzony poliwęglan na skutek działania gradu.
• 47.        dach wykonany z płyt warstwowych doświetlony za pomocą płyt poliwęglanowych 

uszczelnionych silikonem i lepikiem
• 46.        odstające i zwichrowane listwy dociskowe powodujące przecieki świetlików, 

zgniecione oraz wypadające uszczelki
• 45.        przeciekające świetliki dachowe na dachu z płyt warstwowych
• 44.        Odpadanie profili dociskowych w świetlikach, powstawanie dziur w płytach 

poliwęglanowych, pękanie poliwęglanu
• 43.        Naświetla pionowe – wypadające płyty poliwęglanowe
• 42.        Świetliki dachowe z poliwęglanu posiadają liczne nieszczelności pojawiające się po 

każdych opadach deszczu oraz śniegu
• 41.        Przecieki pod świetlikiem Buk
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http://www.eskade.pl/forum,problemy_z_zadaszeniem_-_falujacy_podczas__wiatru_poliweglan__perforacja_plyt_oraz_odbarwienie.html
http://www.eskade.pl/forum,problemy_z_zadaszeniem_-_falujacy_podczas__wiatru_poliweglan__perforacja_plyt_oraz_odbarwienie.html
http://www.eskade.pl/forum,czesciowa_skutecznosc_tasm_naprawczych_oraz_swietliki_kopulkowe_-_znikajaca_zywica_epoksydowa.html
http://www.eskade.pl/forum,czesciowa_skutecznosc_tasm_naprawczych_oraz_swietliki_kopulkowe_-_znikajaca_zywica_epoksydowa.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_z_gietego_poliweglanu_na_podstawie_z_tworzywa_sztucznego_-_problemy_ze_szczelnoscia.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_z_gietego_poliweglanu_na_podstawie_z_tworzywa_sztucznego_-_problemy_ze_szczelnoscia.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_piramidalne_dwuspadowe__o_konstrukcji__stalowej_szklane_wypelnienie_zostalo_zamienione_na_poliweglan_wypadajacy_poliweglan_.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_piramidalne_dwuspadowe__o_konstrukcji__stalowej_szklane_wypelnienie_zostalo_zamienione_na_poliweglan_wypadajacy_poliweglan_.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_piramidalne_dwuspadowe__o_konstrukcji__stalowej_szklane_wypelnienie_zostalo_zamienione_na_poliweglan_wypadajacy_poliweglan_.html


• 40.        Poliwęglan z wodą wewnątrz komór, złamane profile aluminiowe wypadające 
grzybki montażowe

• 39.        Pękający poliwęglan oraz nieszczelności - świetliki dachowe 
• 38.        Ciągłe przecieki w świetliku dachowym
• 37.        Poliwęglan - woda, glony wewnątrz komór płyt poliwęglanowych oraz trzaski i 

deformacja płyt podczas skoków temperatury
• 36.        Wyrwane po wichurze klapy przewietrzające w świetlikach łukowych z poliwęglanu, 

oraz zalanie i częściowe zniszczenie obiektu
• 35.        Zadaszenie basenu Warszawa – nieszczelny poliwęglan perforacja płyt oraz 

nieszczelności
• 34.        Zadaszenie basenu Warszawa – nieszczelny poliwęglan perforacja płyt więcej 

ilustracji
• 33.        Kłopoty ze szczelnością płaskich świetlików dachowych na hali produkcyjnej
• 32.        Kłopoty ze szczelnością płaskich świetlików dachowych na hali produkcyjnej 

dodatkowe ilustracje
• 31.        Nieszczelne naświetla dachowe z pękającymi płytami poliwęglanowymi
• 30.        Rozszczelnione pasma świetlne po wymianie szkła na poliwęglan
• 29.        Odbarwienie poliwęglanu – spadek przejrzystości płyt po upływie kilku lat
• 28.        Problemy związane z wymianą świetlików szklanych na łukowe poliwęglanowe
• 27.        Kłopoty ze szczelnością świetlików mocowanych na dachu z blachy trapezowej
• 26.        Przeciekające świetliki dachowe nad warsztatem lakierniczym. Nieudane próby 

uszczelnienia
• 25.        Myjnia samochodowa, problemy z parą wodną oraz woda w komorach płyt 

poliwęglanowych, korozja profili
• 24.        Nieskuteczne próby uszczelnienie miejsca łączenia elementów dachu z obróbkami 

blacharskimi świetlika
• 23.        Problemy ze świetlikami i wyłazem. Przecieki w rejonie świetlików, nieszczelności 

pod wyłazem dachowym zamarzanie wody w rynnach i rurach spustowych 
• 22.        Osad na powierzchni zadaszenia, pękający poliwęglan, wypadające płyty, glony 

wewnątrz płyt z poliwęglanu
• 21.        Problemy ze szczelnością – poliwęglan mocowany na silikonie w istniejącej 

konstrukcji stalowej
• 20.        Wady konstrukcyjne montażu świetlików powodujące przecieki
• 19.        Zadaszenia z poliwęglanu - pękanie poliwęglanu oraz nieszczelność łączenia
• 18.        Woda, para wodna oraz glony w komorach poliwęglanu
• 17.        Problemy z uszczelnieniem poliwęglanu w remontowanych świetlikach
• 16.        Zniszczony i podziurawiony poliwęglan na przystankach autobusowych
• 15.        Nieszczelności na styku drewno i poliwęglan
• 14.        Nieszczelne świetliki pasmowe na dachu z płyt warstwowych
• 13.        Kopułki świetlikowe zniszczone przez grad – problem ze znalezieniem 

odpowiedników
• 12.        Nieszczelności świetlika - przecieki trwające po ustaniu deszczu
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http://www.eskade.pl/forum,nieszczelnosci_swietlika_w_dachu.html
http://www.eskade.pl/forum,kopulki_swietlikowe_zniszczone_przez_grad.html
http://www.eskade.pl/forum,kopulki_swietlikowe_zniszczone_przez_grad.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelne_swietliki_pasmowe_na_dachu_z_plyt_warstwowych.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelnosci_montaz_poliweglan_konstrukcja_drewniana.html
http://www.eskade.pl/forum,zniszczony_i_podziurawiony_poliweglan_na_przystankach_autobusowych.html
http://www.eskade.pl/forum,remont_swietlika_uszczelnienie_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,para_glony_w_komorach_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,spekane_zadaszenia_z_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,wady_konstrukcyjne_montazu_swietlikow_.html
http://www.eskade.pl/forum,poliweglan_mocowany_na_silikonie.html
http://www.eskade.pl/forum,poliweglan_mocowany_na_silikonie.html
http://www.eskade.pl/forum,plamy_osadu_na_powierzchni_zadaszenia__pekajacy_poliweglan_wypadajace_plyty_glony.html
http://www.eskade.pl/forum,plamy_osadu_na_powierzchni_zadaszenia__pekajacy_poliweglan_wypadajace_plyty_glony.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelny_wylaz_dachowy_.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelny_wylaz_dachowy_.html
http://www.eskade.pl/forum,uszczelnienie_elementow_dachu_z_obrobkami_blacharskimi_swietlika.html
http://www.eskade.pl/forum,uszczelnienie_elementow_dachu_z_obrobkami_blacharskimi_swietlika.html
http://www.eskade.pl/forum,myjnia_samochodowa_para_wodna_i_woda_w_komorach_plyt_poliweglanowych.html
http://www.eskade.pl/forum,myjnia_samochodowa_para_wodna_i_woda_w_komorach_plyt_poliweglanowych.html
http://www.eskade.pl/forum,przeciekajace_swietliki_dachowe_nad_warsztatem_lakierniczym.html
http://www.eskade.pl/forum,przeciekajace_swietliki_dachowe_nad_warsztatem_lakierniczym.html
http://www.eskade.pl/forum,szczelnosc_swietlikow_mocowanych_na_dachu_z_blachy_trapezowej.html
http://www.eskade.pl/forum,wymiana_swietlikow_szklanych_na_lukowe_poliweglanowe.html
http://www.eskade.pl/forum,odbarwienie_poliweglanu__po_uplywie_kilku_lat.html
http://www.eskade.pl/forum,rozszczelnione_pasma_swietlne_po_wymianie_szkla_na_poliweglan.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelne_naswietla_dachowe_z_pekajacymi_plytami_poliweglanowymi.html
http://www.eskade.pl/forum,klopoty_ze_szczelnoscia_plaskich_swietlikow_dachowych_na_hali_produkcyjnej_dodatkowe_ilustracje.html
http://www.eskade.pl/forum,klopoty_ze_szczelnoscia_plaskich_swietlikow_dachowych_na_hali_produkcyjnej_dodatkowe_ilustracje.html
http://www.eskade.pl/forum,klopoty_ze_szczelnoscia_plaskich_swietlikow_dachowych_na_hali_produkcyjnej.html
http://www.eskade.pl/forum,zadaszenie_basenu_nieszczelny_poliweglan_cd.html
http://www.eskade.pl/forum,zadaszenie_basenu_nieszczelny_poliweglan_cd.html
http://www.eskade.pl/forum,zadaszenie_basenu_nieszczelny_poliweglan.html
http://www.eskade.pl/forum,zadaszenie_basenu_nieszczelny_poliweglan.html
http://www.eskade.pl/forum,klapy_przewietrzajace_wyrwane__ze_swietlika.html
http://www.eskade.pl/forum,klapy_przewietrzajace_wyrwane__ze_swietlika.html
http://www.eskade.pl/forum,woda__glony_wewnatrz_komor_plyt_poliweglanowych_oraz_trzaski_i_deformacja_plyt.html
http://www.eskade.pl/forum,woda__glony_wewnatrz_komor_plyt_poliweglanowych_oraz_trzaski_i_deformacja_plyt.html
http://www.eskade.pl/forum,przecieki_w_swietliku_dachowym.html
http://www.eskade.pl/forum,pekajacy_poliweglan_oraz_nieszczelnosci_-_swietliki__dachowe_wroclaw.html
http://www.eskade.pl/forum,poliweglan_z_woda_wewnatrz_komor__zlamane_profile_aluminiowe_wypadajace_grzybki_montazowe.html
http://www.eskade.pl/forum,poliweglan_z_woda_wewnatrz_komor__zlamane_profile_aluminiowe_wypadajace_grzybki_montazowe.html


• 11.        Wypadanie poliwęglanu z profili po zimie
• 10.        Pęknięcia w płytach poliwęglanowych
• 9.        Niezabezpieczone płyty poliwęglanowe komorowe
• 8.        Zadymione płyty poliwęglanowe komorowe
• 7.        Płyty poliwęglanowe po gradobiciu
• 6.        Wymiana przeszklenia ze szkła zbrojonego na poliwęglan
• 5.        Niewłaściwy montaż płyt poliwęglanowych cd.
• 4.        Czy świetliki dachowe zostały prawidłowo zmontowane 
• 3.        Folia przeciwsłoneczna na poliwęglanie
• 2.        Niewłaściwy montaż świetlika i przecieki
• 1.        Uszkodzony świetlik, dziurawe i pożółkłe płyty poliwęglanowe 

Konserwacja okna przemysłowego
Wszystkie elementy okna z poliwęglanu należy czyścić tylko bieżącą wodą z dodatkiem 
niewielkiej ilości
detergentu. Należy unikać stosowania jakichkolwiek substancji ściernej, rozpuszczalników
środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają związki mogące wejść w reakcję
z czyszczonymi materiałami jak poliwęglan, profile aluminiowe, uszczelki EPDM. Firma
Eskade-System nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
montażem lub pielęgnacją wyrobu.
Zasady końcowe
Przedstawiona instrukcja ma charakter poglądowy i nie może stanowić podstawy formułowania
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy. Zastrzegamy sobie prawo
modyfikacji i usprawnień części lub całości przedstawionych produktów. Wszelkie informacje
materiały, pliki, filmy, animacje, wizualizacje, opisy, znaki firmowe, zdjęcia itp. dostępne w tej
prezentacji nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Eskade-System
Jan Duerschlag. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz prawami patentowymi min. 65577, 64096, 64097, 65072 a także innymi prawami i nie
może być publikowany, kopiowany, oraz rozprowadzany w żadnej formie, Jakiekolwiek
kopiowanie modyfikowanie jak i przedruk tekstów zamieszczonych na łamach tej instrukcji oraz
ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest zabronione.

Instrukcja montażu okna z poliwęglanu komorowego w ramie aluminiowej s.12

http://www.eskade.pl/forum,uszkodzony_swietlik.html
http://www.eskade.pl/forum,niewlasciwy_montaz_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,folia_przeciwsloneczna_na_poliweglanie.html
http://www.eskade.pl/forum,nieprawidlowo_zamontowane_swietliki.html
http://www.eskade.pl/forum,montaz_plyt_poliweglanowych_cd.html
http://www.eskade.pl/forum,wymiana_szkla_na_poliweglan.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_po_gradobiciu.html
http://www.eskade.pl/forum,zadymione_plyty_poliweglanowe_komorowe.html
http://www.eskade.pl/forum,niezabezpieczone_plyty_poliweglanowe_komorowe.html
http://www.eskade.pl/forum,pekniecia_plyty_poliweglanowe.html
http://www.eskade.pl/forum,wypadanie_poliweglanu_z_profili_po_zimie.html

