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INFORMACJE OGÓLNE
CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 

Produkty Internorm wymagają sporadycznej konserwacji, są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. 
Przestrzeganie wytycznych odnośnie czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji sprawi, że użytkowanie 
naszych produktów będzie czystą radością. Aby utrzymać nieskazitelną powierzchnię, gładkość okuć oraz 
łatwo zamykające się uszczelki, należy stosować następujące zasady pielęgnacyjne: 

· Używać do czyszczenia naszych specjalnych produktów do pielęgnacji, które można zakupić u 
 miejscowego przedstawiciela firmy Internorm. Należy pamiętać, że środki o nieznanym składzie często 

powodują długotrwałe szkody. 
 
· Elementy zewnętrzne są narażone nie tylko na działanie warunków atmosferycznych, ale również na 

wzmocnione działanie dymu, oparów przemysłowych oraz agresywnych pyłków. Odkładanie się tych 
związków może w połączeniu z deszczem oraz wodą roztopową spowodować zmiany powierzchniowe 
oraz obniżyć walory estetyczno-wizualne danego elementu.  

 Dlatego też należy czyścić elementy zewnętrzne (przynajmniej dwa razy w roku lub częściej, w 
zależności od poziomu zanieczyszczenia), aby zapobiec odkładaniu się szkodliwych związków. Im 
wcześniej zanieczyszczenie zostanie usunięte z powierzchni, tym łatwiej będzie przebiegał proces 

 czyszczenia. 

· Należy zwrócić uwagę na dodatkowe wskazówki w posiadanym egzemplarzu „Internorm Fibel 
Obsługa Pielęgnacja Konserwacja Gwarancje“ odnośnie do odpowiednich produktów czyszczących 

 i pielęgnacyjnych.  

CZYSZCZENIE SZKŁA

Zabrudzone powierzchnie szklane muszą zostać oczyszczone na mokro za pomocą wody, gąbki, 
ścierki itp. Do wody można dodać dostępne w sklepach środki do czyszczenia szyb (np. Pril, Ajax) bez 
dodatków szorujących. 
Szklane powierzchnie należy następnie domyć na mokro. Nie wolno używać żadnych przedmiotów 
metalowych (np. żyletek czy wełny stalowej)! W żadnym wypadku nie stosować związków alkalicznych, 
kwasów ani środków czystości z fluorem.

KONSERWACJA OKUCIA

Aby zachować pełną funkcjonalność ruchomych okuć, należy je raz do roku naoliwić. Dzięki temu 
elementy te zachowują swoje własności ruchowe oraz długotrwałą efektywność.  



BESCHLAG-FIT 
Olej do okuć (200 ml); cena: 13,60 €

Produkt Beschlag-Fit stosowany jest do smarowania ruchomych 
elementów okucia. Umożliwia łatwe i precyzyjne użytkowanie dzięki główce 
rozpylającej z rurką kapilarną. 

FENOSOL
Olej do okuć (20 ml); cena: 3,70 €

Produkt przeznaczony do pokrywania jego niewielką warstwą widocznych 
elementów okucia. Wystarczy jednokrotnie lub dwukrotnie przycisnąć 
główkę rozpylającą. 

PIELĘGNACJA USZCZELEK 
Aby wszystkie profile uszczelkowe zachowały swoją funkcjonalność, muszą 
zostać oczyszczone i natłuszczone co najmniej raz w roku.  

FENOPLEX
Środek pielęgnacyjny do uszczelek (50 ml); cena: 4,30 €

Środek czyszczący nałożyć na dobrze wchłaniającą szmatkę, a następnie 
rozpocząć proces natłuszczania uszczelek. Produkt zachowuje gładkość 
uszczelki, a tym samym zapobiega jej przedwczesnemu kruszeniu się.  

POWIERZCHNIE Z PVC
Przed zastosowaniem specjalnych środków czyszczących lub 
konserwujących należy usunąć istniejące zanieczyszczenia poprzez wstępne 
umycie czystą wodą, ewentualnie wodą z niewielkim dodatkiem neutralnych 
środków (wyłącznie z neutralnym pH, tj. 5-8) do mycia naczyń. Te środki 
czyszczące mogą posiadać maksymalnie temperaturę 25°C. Nie używać 
urządzeń do czyszczenia parą!

FENOSOL
Intensywny środek czyszczący i konserwujący do twardego 
PVC, biały (500 ml); cena: 11,50 €

Środek ten usuwa uporczywe zabrudzenia z białych powierzchni z PVC. 
Zanieczyszczenia przemysłowe, ze spalin samochodowych, pozostałości 
po oleju grzewczym oraz ogólne zanieczyszczenia domowe można usunąć 
dokładnie i szybko. Środek ten jest przyjazny dla skóry, antybakteryjny, 
antystatyczny, niepalny, biodegradowalny a co za tym idzie przyjazny dla 
środowiska. 

Teile-Nr. 36969

Teile-Nr. 36971

Teile-Nr. 36973

Teile-Nr. 36977
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FENOSOL
Środek czyszczący i konserwujący Decor do profili z PVC 
laminowanych folią (500 ml); cena: 11,50 €

Środek usuwa uporczywe zanieczyszczenia na powierzchniach z PVC 
laminowanych folią. 

POWIERZCHNIE Z ALUMINIUM

Czyszczone powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Ich temperatura może wynosić maksymalnie 25°C. Do czyszczenia należy 
stosować wyłącznie ściereczki nierysujące powierzchni. Unikać zbyt silnego tarcia powierzchni 
w trakcie czyszczenia. 

Przed zastosowaniem specjalnych środków czyszczących lub 
konserwujących należy usunąć istniejące zanieczyszczenia poprzez wstępne 
umycie czystą wodą, ewentualnie wodą z niewielkim dodatkiem neutralnych 
środków (jedynie z neutralnym pH, tj. 5-8) do mycia naczyń. Te środki 
czyszczące mogą posiadać maksymalnie temperaturę 25°C. Nie używać 
urządzeń do czyszczenia parą! 

POWDER-CLEAN
Intensywny środek do czyszczenia powierzchni aluminiowych 
powlekanych proszkowo (250 ml); cena: 34,80 €

Środek stosowany do abrazyjnego usuwania kredowania oraz 
silnychzanieczyszczeń aluminiowych z powierzchni powlekanych prosz-
kowo. Po udanym wyczyszczeniu powierzchni należy dokładnie umyć ją 
czystą wodą, aż wszystkie pozostałości środka zostaną usunięte. 

Następnie nałożyć na całą powierzchnię warstwę konserwującą Powder-
Polish. 

Teile-Nr. 36975

Teile-Nr. 36917



POWDER-POLISH 
Środek czyszczący i konserwujący do powierzchni alumini-
owych powlekanych proszkowo (500 ml); cena: 31,60 €

Środek do gruntownego czyszczenia nowo zainstalowanych lakierowych 
powierzchni powlekanych proszkowych oraz do lekko zabrudzonych ele-
mentów aluminiowych powlekanych proszkowo. 

Środek stosowany do stworzenia na powierzchni ograniczonej czasowo 
cienkiej warstwy ochronnej odpornej na działanie brudu i wody. Poprawia 
także wygląd tej powierzchni.  

Konserwacja musi być co pewien czas powtarzana.

Środek również nadaje się do stosowania na powierzchniach lakierowanych 
na mokro (np. lakierowane drzwi wejściowe).

Nie polecamy używać środka do powierzchni o drobnej strukturze (HF i 
HFM), gdyż w zagłębieniach mogą pozostać resztki politury. Ponieważ po-
wierzchnie te zostały wykonane jako wysoko odporne na warunki atmosfe-
ryczne powierzchnie powlekane proszkowo, czyszczenie za pomocą wody 
z dodatkiem płynu do naczyń jest wystarczające. Można zamiast płynu do 
naczyń zastosować również specjalny środek czyszczący cl-360.110 (200 
ml) Teile-Nr. 36924.

ELOXAL-CLEAN  
Środek do czyszczenia gruntownego eloksalowanych po-
wierzchni aluminiowych (250 ml); cena: 34,80 €

Środek służy do abrazyjnego czyszczenia wstępnego oraz usuwania silnych 
zanieczyszczeń z eloksalowanych powierzchni aluminiowych. Po udanym 
wyczyszczeniu powierzchni eloksalowanej należy dokładnie oczyścić ją 
czystą wodą, aż wszystkie pozostałości środka zostaną usunięte. 

ELOXAL-POLISH
Środek czyszczący i konserwujący do eloksalowanych po-
wierzchni aluminiowych (500 ml); cena: 30,00 €

Środek ten służy do czyszczenia nowo zainstalowanych powierzchni elok-
salowanych oraz lekko zabrudzonych aluminiowych powierzchni eloksalo-
wanych. 

Środek konserwujący stosowany do stworzenia na powierzchni ograniczonej 
czasowo cienkiej warstwy odpornej na działanie brudu i wody. Poprawia 
także wygląd tej powierzchni.

Konserwacja musi być co pewien czas powtarzana.
Teile-Nr. 36916

Teile-Nr. 36918

Teile-Nr. 36919
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POWIERZCHNIE DREWNIANE PRZY ELEMENTACH 
Z DREWNA I ALUMINIUM

Do czyszczenia powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń najlepiej używać łagodnych 
detergentów, takich jak rozcieńczony płyn do mycia naczyń lub mydliny. Ponieważ powierzchnie 
drewniane wewnątrz budynku nie podlegają wpływom warunków atmosferycznych ani zużyciu 
spowodowanym deszczem i promieniowaniem słonecznym, ich malowanie nie jest konieczne. Należy 
unikać środków szorujących, żrących oraz zawierających substancje rozpuszczalne. Stosować wyłącznie 
delikatne szmatki, by uniknąć porysowania powierzchni lakierowanej. 

Środki czyszczące do okien zawierają śladowe ilości alkoholu i chlorku amonu. Są one odpowiednie do 
czyszczenia szyb, a także do oczyszczania profili ramowych z drewna. Po czyszczeniu należy osuszyć 
profile drewniane za pomocą suchej, delikatnej szmatki, ponieważ zbyt długie działanie alkoholu powoduje 
zmiękczenie powierzchni lakierowanej. 



Zmiany techniczne oraz błędy w druku zastrzeżone.
Firma Internorm International GmbH jest licencjonowanym partnerem ARA. Numer naszej licencji 4477.

IMPRESSUM
Wydawca: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Zdjęcia: Klemens Horvath Photographer, A-1070 Wien I Internorm International GmbH, A-4050 Traun 
Kształtowanie i litografia: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Druk: hs Druck GmbH, A-4921 Hohenzell bei Ried im Innkreis
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Internorm-Fenster-Telefon zum  
Gratis-Tarif (gültig für A und D): 
00800/11 111 111

Österreich
Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-5020 Salzburg · Himmelreich 1
Tel.: +43 (662) 66 32 33-0 · Fax: +43 (662) 66 32 33-2530
E-Mail: salzburg@internorm.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland
Internorm Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg
Nußbergerstr. 6b 
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Schweiz
Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5  
E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz
CH-9434 Au · Berneckerstr. 15
Tel.: +41 71 747 59 59 · Fax: +41 71 747 59 58
E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland 
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Tel.: +41 62 926 07 52 · Fax: +41 62 926 07 54
E-Mail: mittelland@internorm.com

Salle d‘Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne VD · Rue de l‘Industrie 
58
Tel.: +41 22 364 67 33 · Fax: +41 22 364 86 22
E-Mail: romandie@internorm.com

Frankreich
Internorm Fenêtre SAS

BP 20073 · Rue d’Artois
Zone Actipolis 2
F-68392 SAUSHEIM CEDEX
Tél.: +33 (3) 89 31 68 10 · Fax: +33 (3) 89 61 81 69
E-Mail: sausheim@internorm.com

Italien
Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Gardolo (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: +39 (461) 95 75 11 · Fax: +39 (461) 96 10 90
E-Mail: italia@internorm.com

Slowenien
Internorm okna d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 (1) 581 92 55 · Fax: +386 (1) 581 92 57
E-Mail: internorm.okna@siol.net

Tschechien
Internorm-okno s.r.o.

CZ-162 00 Praha 6
Na Okraji 439/46A · Veleslavín 
Tel.: +420 235 09 04 41-43 · Fax: +420 235 09 04 40
E-Mail: internorm@internorm.cz

Slowakei
Internorm s.r.o.

SK-821 04 Bratislava · Galvániho 15/B
Tel: +421 (2) 436 327 82 · Fax: +421 (2) 436 327 83
E-mail: office@internorm-okna.sk

Ungarn
Internorm Ablak Kft.

Nyugati u. 10300/13
H-2040 Budaörs · Budapark 
Tel.: +36 (23) 920 100 · Fax: +36 (23) 531-299
E-Mail: internorm@internorm.hu

Kroatien
Internorm prozori d.o.o.
E-Mail: internorm.prozori@zg.t-com.hr

Großbritannien
Internorm Windows UK Ltd

Unit D · Colindale Business Park
2–10 Carlisle Road · London, NW9 0HN
Tel.: +44 (0) 208 205 9991 · Fax: +44 (0) 208 905 8744
E-Mail: office@internorm.co.uk


