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Stal nierdzewna to rodzina gatunków

stali, które w swoim składzie

zawierają co najmniej 18% chromu

oraz pomiędzy 8% a 9% niklu. W

przypadku dodania molibdenu

odporność na korozję ulega

podwyższeniu. W zależności

od środowiska, w którym balustrada

będzie montowana, należy

koniecznie przestrzegać
warunków podanych poniżej.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA  STALI

NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ UŻYTEJ W

BALUSTRADZIE

www.rooji.pl 
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ZASTOSOWANIE: 
SZYBY I SZYBY WARSTWOWE

ZASTOSOWANIE: 
ELEMENTY ZE STALI 304

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 
SZYBY I SZYBY WARSTWOWE

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 
ELEMENTY CHROMOWANE POLEROWANE

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 
ELEMENTY METALOWE

PRZEGLĄDY
GWARANCYJNE



W NASZYCH WYROBACH W KTÓRYCH UŻYWANA
JEST STAL O KATEGORII 304:

www.rooji.pl 

W naszych wyrobach w których używana jest stal o kategorii 304: 

Elementy  te nie mogą być stosowane w środowisku gdzie korozyjność jest wysoka i bardzo wysoka, czyli na

terenach nadmorskich, w pobliżu zakładów przemysłowych, gdzie występuje znaczne zanieczyszczenie

dwutlenkiem siarki. Podczas doboru gatunku stali należy koniecznie brać pod uwagę stężenie

zanieczyszczeń w atmosferze. W przypadku, gdy w atmosferze występuje zwiększona ilość tlenków siarki i

chlorków zaleca się stosowanie stali z zawartością molibdenu (należy stosować stal z zawartością
molibdenu o kategorii 316L).

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
SZYB I SZYB WARSTWOWYCH(LAMINOWANYCH)
UŻYTYCH W BALUSTRADZIE SZKLANEJ:

1. W przypadku balustrad wykonanych z szyb i szyb warstwowych zarówno w obudowie lub

bez zabrania się wchodzenia na balustradę i używania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

 

2. Szyb warstwowych i bezpiecznych szyb warstwowych nie należy:

2.1. Wystawiać na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami organicznymi.

2.2. Pozostawiać przez dłuższy czas w stanie mokrym na skutek skraplania oparów spowodowanych

niewłaściwą wentylacją wnętrza budynku.

2.3. Izolować od podłoża narażonego na wilgoć, w celu uniknięcia postępujących zmian w strukturze szyby

laminowanej.

2.4. Eksploatować, montować i składować w środowisku narażonym na działanie agresywnych czynników

chemicznych, w szczególności kwasu fluorowodorowego oraz ługów.

Właściciel marki Rooji.p firma R24 l

przekazuje Państwu niniejszą
instrukcję, mając nadzieję, że

pomoże ona w bezpiecznym

użytkowaniu szyb warstwowych.2
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INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
SZYB I SZYB WARSTWOWYCH(LAMINOWANYCH)
UŻYTYCH W BALUSTRADZIE SZKLANEJ:

3. Przeznaczenie szyb warstwowych

3.1. Szyby warstwowe powinny być użytkowane w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

3.2. W przypadku użytkowania na placu budowy należy skutecznie chronić szyby warstwowe przed

działaniem czynników atmosferycznych (zwłaszcza słońca i wilgoci) oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

3.3. Szyby warstwowe na budowach winny być zabezpieczone przed wpływem środków chemicznie

aktywnych oraz przy pracach ślusarskich i spawalniczych.

 4. Montaż szyb warstwowych

4.1. Konstrukcja i rodzaj szyb warstwowych powinny być odpowiednio dobrane do warunków panujących w

miejscu instalacji.

4.2. Konstrukcja, w której będą montowane szyby warstwowe powinna być zaprojektowana przez

uprawnionych specjalistów.

4.3. Elementy, za pomocą których będzie montowana szyba warstwowa muszą posiadać atest producenta

(okucia itp.). Muszą ponadto być dedykowane do szkła warstwowego.

4.4. Narzędzia, za pomocą których będzie montowana szyba warstwowa muszą być odpowiednio

dostosowane (np. klucz dynamometryczny).

4.5. Zastosowane materiały montażowe na przykład podkładki, uszczelki itp. powinny być neutralne wobec

szkła i folii PVB.

4.6. Konieczne jest natychmiastowe usuwanie brył cementu lub innych pozostałości materiałów

budowlanych, w przeciwnym przypadku możliwe jest wytrawienie szkła prowadzące do powstania trwałych

uszkodzeń powierzchni szkła.

4.7. Montaż
realizować ze świadomością wrażliwości obszarów obrzeżnych szkła na wilgoć,

biorąc pod uwagę ryzyko, bądź konieczność zabezpieczenia krawędzi.
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CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BALUSTRAD
SZKLANYCH - SZYBY I SZYBY WARSTWOWE
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CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA BALUSTRAD SZKLANYCH -
ELEMENTY METALOWE

1. Do bieżącego mycia szyb i szyb warstwowych należy używać ciepłej wody z niewielką ilością nie

agresywnego środka czyszczącego.

2. Ewentualne przyklejone zanieczyszczenia odmoczyć za pomocą ciepłej wody z niewielką ilością nie

agresywnego środka czyszczącego, a następnie ostrożnie zetrzeć za pomocą ściereczki bawełnianej lub

celulozowej.

3. Zabrania się stosowania do czyszczenia szyb i szyb warstwowych środków do szorowania, ściereczek z

warstwą szorującą, noży i wełny stalowej.

4. Trudne do usunięcia zabrudzenia, powinny być usuwane przy pomocy spirytusu lub benzyny, a następnie

szybę należy umyć wodą. 

5.Do czyszczenia folii na krawędzi w szybie warstwowej należy stosować tylko lekko zwilżoną w wodzie

ścierkę z mikrofibry. Nie powinno się stosować innych środków.
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CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BALUSTRAD

SZKLANYCH - ELEMENTY CHROMOWANE I STALOWE

POLEROWANE NA WYSOKI POŁYSK:
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CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA BALUSTRAD SZKLANYCH -
ELEMENTY METALOWE

Do czyszczenia powierzchni chromowanych należy używać płynu do naczyń, gąbki i delikatnej ściereczki.

Nie wolno używać żrących płynów i metalowych drapaków ani żadnych materiałów ściernych.

Zabronione jest stosowanie wszelkich chemikaliów zawierających roztwory kwasu solnego oraz podchlorynu

– środki takie mogą spowodować zniszczenie powłoki chromowej i brzydkie, żółte przebarwienia

elementów. Podobnie nie można używać środków, w skład, których wchodzą twarde, ostre substancje

ścierające, powodujące trwale zarysowanie powierzchni i utratę połysku oraz gładkości. Dlatego do

czyszczenia okuć z powłoką chromowaną nie wolno używać mleczek czyszczących ani past, w których skład

wchodzi chlor oraz żadnych metalowych drapaków.

Do polerowania nie nadają się także ściereczki wykonane z twardego, sztywnego materiału.  Jeśli

zabrudzenia są niewielkie, to wystarczająca powinna być ściereczka z mikrofibry. Należy delikatnie

polerować nią powierzchnie chromowane. W przypadku poważniejszych zabrudzeń najlepszym

detergentem będzie płyn do naczyń oraz miękka ściereczka lub delikatna gąbka. Jeśli po wyschnięciu

zostały zacieki, należy delikatnie wytrzeć je ściereczką.

Jeżeli mimo czyszczenia, zabrudzenia nadal się utrzymują, można użyć pasty przeznaczonej do

polerowania lakierów samochodowych.

Przy zachowaniu powyższych warunków zapewniamy, że detale przez długi czas nie wykażą oznak zużycia.
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CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA BALUSTRAD SZKLANYCH -
ELEMENTY METALOWE
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CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA BALUSTRAD SZKLANYCH -
ELEMENTY METALOWE

1. Celem utrzymania atrakcyjnego wyglądu balustrady, zaleca się regularne ich mycie,

czyszczenie i konserwacje.

1.1. Używać ciepłej wody lub łagodnych detergentów, np. płynu do mycia naczyń . Po myciu elementy

należy przepłukać czystą wodą i wytrzeć elementy do sucha. Regularne myci powoduje usunięcie osadów i

zanieczyszczeń , które pozostawione zbyt długo mogą spowodować powstanie ognisk korozji lub

odbarwień na powierzchni stali. Dotyczy to w szczególności balustrad zewnętrznych, które narażone są na

zabrudzenia.

1.2. Do okresowej konserwacji elementów balustrad ze stali nierdzewnej (minimum 2 razy

w roku ) zaleca się stosowanie specjalistycznych preparatów chemicznych np. takich firm jak .: Q-cleaner,

Berner Spray, 3M Cleaner, Würth, względnie inne dostępne na rynku środki do czyszczenia i konserwacji

wyrobów ze stali nierdzewnej.

 

2. Do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej nie wolno używać środków, które zawierają takie składniki

jak: chlor, sól, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartość tych składników może spowodować
trwałe uszkodzenie powłoki tlenków chromu odpowiedzialnych za właściwości antykorozyjne i w efekcie

prowadzi do powstania korozji.  Nie należy stosować:

- proszków lub innych środków o właściwościach ściernych i żrących tj. AJAX, CIF

- środków do czyszczenia np. srebra, druciaków do czyszczenia garnków , ostrych czyścików

oraz innych które nie mają bezpośredniego przeznaczenia do czyszczenia stali nierdzewnej .

5



PRZEGLĄDY
GWARANCYJNE
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Warunkiem utrzymania gwarancji  są coroczne przeglądy przez naszą firmę. 

Pierwszy przegląd jest bezpłatny i odbywa się bezpośrednio po montażu. Drugi przegląd powinien

się odbyć nie później niż 12 miesięcy po montażu. Kolejny 24 miesiące i tak analogicznie, aż do 72

miesiąca w którym odbędzie się ostatni przegląd który zapewni utrzymanie gwarancji   do 84

miesiąca od daty montażu.

Przeglądy są płatne. Cena przeglądu ustalana jest indywidualnie podczas podpisywania umowy.

Przeglądy przeprowadza nasz pracownik. Po przeprowadzonym przeglądzie pozostawia adnotację
o przeprowadzonym przeglądzie w Państwa karcie serwisowej.

DBAJĄC O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO I
KOMFORT UŻYTKOWANIA
PRZEDŁUŻAMY GWARANCJĘ NAWET DO 7 LAT.

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA BALUSTRAD SZKLANYCH -
ELEMENTY METALOWE
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CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA BALUSTRAD SZKLANYCH -
ELEMENTY METALOWE
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POLEĆ NAS ZNAJOMYM!

Rooji.
B A L U S T R A D Y
S Z K L A N E


