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Balustrady balkonowe, balustrady tarasowe, portfenetry, przegrody: 

elementy wykonane ze stali malowanej proszkowo, myjemy tylko i wyłącznie miękką 

ściereczką  w roztworze wody z detergentem (5%) np. płyn do mycia naczyń, szyb lub 

specjalnymi preparatami do konserwacji lakierowanych powierzchni metalowych. Zabrania 

się stosowania do tego celu rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić powłokę lakierniczą.  

Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania 

używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na mało eksponowanych 

powierzchniach. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z 

wykorzystania testowego środka czyszczącego. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub 

mocno alkaicznych środków czyszczących mogących reagować z profilami.  

W okresie eksploatacji balustrad malowanych proszkowo przy mechanicznym uszkodzeniu 

balustrad należy oczyścić uszkodzone miejsce balustrady, a następnie pomalować farbą 

podkładową. Po wyschnięciu należy nanieść małym pędzlem lub wałkiem kolor 

nawierzchniowy RAL 7021. 

Mycie balustrad należy przeprowadzić przynajmniej dwa razy do roku. Regularne mycie 

zapobiega powstawaniu intensywnych, bardzo trudnych do usunięcia zabrudzeń. Nie wolno 

myć powłoki strumieniem pary wodnej oraz używać myjek ciśnieniowych. 

 

Zawieszanie na balustradach różnych elementów jak uchwyty do skrzynek na kwiaty, 

suszarki na bieliznę, itp. jest niedopuszczalne. Na balustradzie nie można mocować 

klimatyzatorów.  

 

Konserwacja elementów złącznych takich jak np. śruby, nakrętki poprzez czyszczenie i 

smarowanie powoduje ograniczenie powstania ognisk rdzy na w/w elementach, co w 

znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo korzystania z balustrad. 

 

Zalecane prace konserwacyjne w połączeniu z usunięciem ewentualnych ognisk rdzy oraz 
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przegląd elementów złącznych połączony z wymianą zużytych elementów jak śruby, 

nakrętki itp. powinien odbyć przynajmniej raz na 12 miesięcy użytkowania balustrady i 

powinien być odnotowane w książce przeglądów obiektu. 

 

Uwagi bezpieczeństwa użytkowania: 

 Balustrady zewnętrzne balkonowe należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 

Zabrania się stawania, wieszania czy siadania na pochwytach balustrad - takie zachowania 

grożą upadkiem z wysokości i utratą zdrowia oraz życia.  

Niedopuszczalne jest opieranie ciężkich i twardych, metalowych i ostro zakończonych 

przedmiotów. 

Nie pozostawiaj dzieci na balkonach bez opieki osób dorosłych. 

Nie można odkręcać śrub w balustradach. 

 

Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad, 

użytkowania i konserwacji wyrobów czyli: 

- uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na 

skutek działanie przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej lub inne spowodowane 

działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika), 

- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego zużycia zgodnego z właściwościami i 

przeznaczeniem wyrobu. 

 

UWAGA!  

Do czyszczenia i  mycia  nigdy nie wolno stosować agresywnych preparatów 

zawierających środki ścierne, związki chloru, rozpuszczalniki jak również 

niedopuszczalne jest stosowanie szorstkich ścierek powodujące rysy na balustradzie. 

 


