
 

  

Conditii de transport, depozitare, exploatare şi întreţinere UŞI DE INTERIOR  

Ambalajul foilor de uşă este alcătuit din combinaţia de profiluri „U“ din carton şi folie de 
împachetare. Transportarea uşilor se face cu autovehicule cu spaţiu de încărcare închis. Nu 
este recomandat transportul, de exemplu, pe deasupra autoturismului sau în remorcă deschisă. 
În asemenea cazuri, există riscul deteriorării uşii prin zgâriere, eventual prin îmbibarea uşii cu 
apă de ploaie (sau de apă pătrunsă în urma ploii), încovoierea în lungime din cauza rezemării 
neuniforme, spargerea geamului e.t.c. În cazul în care înaintea montajului este necesară 
depozitarea uşii, vă rugăm să respectaţi următoarele recomandări:  

- ţineţi uşa în poziţie orizontală, astfel încât să fie prevenită încovoierea uşii;  

- amplasaţi uşa astfel încât să fie evitată expunerea directă la soare a suprafeţei şi uşa să fie 
ferită de alte intemperii (ploaie, ceaţă, vapori, grindină, ger, zăpadă);  

- amplasaţi uşa astfel încât să nu fie expuse acţiunii nemijlocite de dizolvanţi organici sau alte 
substanţe chimice caustice, corosive sau volatile  

- protejaţi suprafaţa uşii de contactul direct cu obiecte ce o pot deteriora (căderea unui 
obiectiv greu etc.) 

Uşile sunt prevăzute pentru montarea în goluri de zid realizate conform normativului de 
productie. Instalarea lor şi funcţionarea fără probleme vă este asigurată în mod optim prin 
montarea executată de o firmă specializată în montajul de uşi - garanţia pentru lucrarea 
executată. Este important ca înaintea instalării, balamalele foii de uşă să fie reglate astfel 
încât după amplasarea pe balamalele tocului şi închiderea ei să apară aceeaşi distanţă între 
uşă şi canturile pervazului pe toată circumferinţa uşii. Astfel, va fi eliminată rodarea 
suprafeţei uşii în zona canturilor şi alte deteriorări eventuale ale uşii. Controlaţi condiţia 
pivoţilor din partea de jos a balamalelor, curăţaţi-le de impurităţi eventuale şi pe urmă  le 
ungeţi cu un strat fin de lubrifiant. Verificaţi deschiderea pentru acul broaştei (limbă). Pe 
urmă aşezaţi uşa pe balamale în toc şi prin deschiderea şi închiderea ei obţineţi aşezarea 
corectă a balamalelor foii de uşă pe pivoţii balamalelor tocului. După ce uşa se închide, acul 

broaştei trebuie să fie poziţionat în deschiderea contraplăcii din toc. Ulterior, puteţi monta 
feroneria exterioară. Dacă foaia de uşă atinge pardoseala, intercalaţi şaibe de oţel sub părţile 
superioare ale balamalelor pentru a o poziţiona corespunzător. 

Pentru întreţinerea şi curăţarea foii de uşă şi a tocului se va utiliza o cârpă moale şi uscată.  

Atenţie! Mediul recomandat pentru instalarea uşilor de interior:  

− temperatura minimă a mediului: - 10oC  

− diferenţa de temperatură  între spaţii interioare despărţite de uşa:  maxim 10 o C  



 

  

− diferenţa valorilor umidităţii între spaţii interioare: maxim 10 % − umiditate recomandată la 
zidărie, tencuieli şi pardoseli: maxim 8 - 12%, fiind asigurată ventilarea interiorului − 
umiditate relativă a aerului din interior : 40 - 50 % 

  

Atenţie! Montajul uşilor de interior trebuie executat după terminarea lucrărilor de finisare: 
pereţi (vopsea, tapet, faianţă, etc), pardoseli (parchet, gresie, etc). Finisajul trebuie făcut până 
la muchia golului de zid. Este necesar să se păstreze golul de zid drept în plan vertical şi 
orizontal (a se utiliza bolobocul). 

Termenul de garanţie de 24 de luni şi validitatea certificatelor acordate de producător sunt 
valabile numai în cazul respectării recomandărilor indicate mai sus şi sub condiţia că nu s-a 

produs nici o modificare asupra uşii. Este inadmisibilă şi înlocuirea balamalelor sau 
broaştelor – prin excelenţă, la uşi cu modificări pentru protecţia împotriva incendiilor. 


