
PRAKTIKUS TANACSOK
akoerekben a jó k5zézeer egyarónt

rneghotórozza a Ievegô hOmerseklete,
paratortolma és a friss, oxigendts levegó
jelenlée. Közismert, hogy minden emberi
tevekenyseg több-kevesebb mennyisegi
páratermeléssel i6r. A normOlis eletvitel
(emberi kiparologtatos(, valamint a vizes
helyisegekben zajlO kozveHen p6raerme-
6 tevékenyseg (fOzés, mosogofas, zha
nyozOs stb.) kovetkezreben egy 3-4
togü csalOd esetén a nopi pOraterrne
elérhei okOr a 10-15 litert is.
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10-15 liter

A pOra nem tud kiszokni a 61 szigetelt
és zOrt oithonokbol, és elsOkent a lakas
leghidegebb feluletein jaz ablakuvegen)
csapodik le.

HOSZIGETELO UVEGEZES
Vó'assza a kvdk osziget&O képesség-
gel (U-drt6kj rendelkezO VELUX FetOtéri
ablakokat, Minel olacsonyabb oz uvege.
zés U-ertéke, annOl kisebb a porOsodOs
vaI6szin3s6ge.

SZELLOZTETES
Szellöziessen rendszeresenl Az ablak
gyakor, rôvid idej6 15- 10 perces kinyi-
tOsOval a meleg IevegO hidegebb kUIsO
evegOre cserelodik, olyan gyorsan, bogy
a belsO folak es bC,torok nem hiInek le, a
hoenergia nem szökik ki, es a beérkezett
külsO IevegO hamar szobahOmérsekleire
ernelkedik. Igy a helyiség hOmersékletét
megfelelo szinten tarthatja.

A VELUX tetOtéri ablakok stabilan
rogzithetOk szellOzó011Osban oz

J	 oblakszarnyba beepitett retesznek
Os oz ablak tartozékOt képezO
rogzitOhuvelynek kaszOnhetOen.

Ezen kivül olyan tartOs szellôztetést
biztositO nyllossal is rendelkeznek,
amely nyitott 011opotban rogzithetO,
mikozben az ablak zOrvo von. Egy ilyen
szellOzóny(IOssal lehetoseg van aria,
hogy a szobOt hosszabb tOvoIét esetén
is szellOztessuk.
KulOnasen elonyos ü jonnon epult
lakreszek, vizes helyisegek (konyha,
furdoszoba, WC), hOlOszobOk,
IakOszobak, nyaralok esetén a
kellemetlen szagok (p. etelszag,
dohOnyfUst), oz elhasznOlOdott oxigén és
a pOra kiszellOztetésere.

•1
A magos belsO poratartalom omellett,
hogy ront j a a komforterzetet, pOralecsa-
pOdOst okoz. arnely a fe101eti 1oItood6s-
ban és peneszedésben jelentkez6 esz-
tetikai hibOkon kivUl kOrositja oz epulet
szerkezeti elemeit is.
A tetOtér kialakitOsakor ezérl javoscliuk a
kovetkezO tényezOk figyelembe vételét:

FOTOTEST
Helyezzen el fitOtestet az ablak aloft.
A fGtOtestbôl felszallô meleg IevegO
felszOrflja oz esetlegesen lecsopodo
p0 rOt.

BELSO BURKOLAT HELYES
KIALAKTASA
A belsO burko!otot oz ablak alOnOl
fuggolegesen, oz ablak tetejenel pedig
vizszintesen alakitsa ki. Igy a IevegO
okadOlymeniesen Oramolhat a teljes
uvegfelulet mentén.
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