
Η σειρά “PRIMA 8000” είναι ένα νέο 

Θερμομονωτικό Συρόμενο Σύστημα 

υψηλών προδιαγραφών με  απλές ίσιες 

γραμμές σχεδίασης. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι 

η δυνατότητα διπλής επιλογής στο 

μηχανισμό κύλισης: Ανασηκούμενος 

μηχανισμός με λάστιχα στο φύλλο για 

καλύτερη στεγάνωση ή με απλά ράουλα 

και βουρτσάκια.

“PRIMA 8000” series is a new high 

quality Thermally Insulated Sliding System 

with simple straight lines design.

The special characteristic of the system is 

a double option for the sliding mechanism:

Lift and slide mechanism with rubber 

whether-stripes for sealing or simple rollers 

with brushes.

Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Α  Θ Ε Ρ Μ Ο M O Ν Ω Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

S L I D I N G  T H E R M A L L Y  I N S U L A T E D  S Y S T E M S

Ε Κ Δ Ο Σ Η :  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 5
I S S U E :  J U N E  2 0 1 5
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Η σειρά “PRIMA 8000” είναι ένα νέο Οικονομικό, 
Θερμομονωτικό Συρόμενο σύστημα υψηλών 
προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.
Σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα 
προσφέροντάς τους απόλυτη μόνωση από κάθε ήχο 
και θερμοκρασία, με έμφαση την σύγχρονη αισθητική 
και λειτουργικότητα. 
Η θερμομόνωση των προφίλ επιτυγχάνεται με την 
χρήση πολυαμιδίων 22 mm στο φύλλο και στους 
οδηγούς.
Δέχεται το μηχανισμό της “HAUTAU” Atrium Alu-Hs 
200 με δυνατότητα διπλής επιλογής χρησιμοποιώντας 
τα ίδια προφίλ του συστήματος. Ο κατασκευαστής 
μπορεί σε αρχική φάση να επιλέξει τα απλά 
ράουλα (με 25 Kgr/ρόδα) και να τοποθετήσει στο 
φύλλο βουρτσάκια ή τον ανασηκούμενο μηχανισμό 
“HAUTAU” Atrium Alu-Hs 200 (για μέγιστο βάρος 
200 Kgr) ή G.U.-937 (για μέγιστο βάρος φύλλου 
150 Kgr) και να  τοποθετήσει στο φύλλο λάστιχα 
για καλύτερη στεγάνωση. Τα ράουλα ολισθαίνουν 
επάνω στο ανοξείδωτο έλασμα του οδηγού έχοντας 
μία ευθύγραμμη ομαλή και εύκολη μετακίνηση των 
φύλλων. Με την  παραπάνω διπλή επιλογή μπορούμε 
να καλύψουμε κάθε απαίτηση από συμβατική 
κατασκευή έως και ανασηκούμενη, προσφέροντας 
στον τελικό καταναλωτή την ιδανική πάντα λύση.
Η “PRIMA 8000” σχεδιάστηκε για να μπορεί να 
συνεργάζεται αρμονικά με την “PRIMA 8500”  
όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Η κατεργασία των 
προφίλ γίνεται στο ειδικά σχεδιασμένο πρεσάκι της 
PRIMA. Μεγάλη γκάμα με εξαρτήματα, όλων των 
μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε τύπο 
κατασκευής του συστήματος.

“Prima 8000” series is a new Economical Thermally 
Insulated Sliding system with a simple straight lines 
design.
It is made in order to have soundproof sliding systems 
with perfect thermal insulation, with an emphasis on 
functionality and contemporary style.
The thermal insulation of the profiles obtained using 
polyamide 22mm into the sashes and the drivers. The 
profiles of the system are able to accept two different 
roller systems.
The manufacturer can choose the conventional 
rollers Prima (25Kgr/wheel) and use brushes for the 
sealing of the system or the lift and slide 
mechanism of Hau Tau Atrium-Hs 200 (maximum 
weight 200kgr) or G.U.-937 (maximum weight 150kgr) 
and use rubber stripes for sealing of the system. 
The rollers in both cases slide on stainless steel 
lamina or aluminium profile, with a straight smooth and 
easy movement of the sashes. With the double choice 
of roller type, the system covers every construction 
requirement from conventional to lift and slide 
systems, offering the customer always the ideal 
selection.   
“Prima 8000” and “Prima 8500” have a common 
aesthetic design and can be combined 
perfectly. The punching process of the profiles is 
done in the punching machine of PRIMA series.  
Wide range of accessories from the major European 
Companies covers every possible construction of the 
system.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  

Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, 
για να αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα 
διάβρωσης, πρέπει να γίνεται επικάλυψη με κόλλα 
(αρμόκολλα).

Α Τ T Ε Ν Τ Ι Ο Ν 

In order to avoid corrosion, use hinge stucco on every 
miter cut.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L  D E S C R I P T I O N
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CONSTRUCTION TYPES
• Επάλληλες.
• Χωνευτές.
• Ανασηκούμενα ή απλά.
• Μονόφυλλα Με Σταθερό.
• Σύνθετες Κατασκευές.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

CERTIFICATIONS
QUALICOAT: Powder coating process certification.
EKANAL: Certificates for air permeability, water tightness and 
resistance to wind load.
IFT Rosenheim: Certified factor of thermal conductivity for frame.

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.
ΕΚΑΝΑΛ: Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγα-
νότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση.
IFT Rosenheim: Πιστοποίηση θερμοπερατότητας πλαισίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICSΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Aluminium Alloy
Hardness

Minimum coating thickness
Profile thickness

Tolerance according to
Width of successive driver

Width of in-wall driver
Width of glass sash

Glazing thickness
Polyamide width

Factor of thermal conductivity for frame
Maximum sash dimensions for Lift & Slide System

Maximum sash dimensions for conventional slide System
Maximum sash weight for Lift & Slide System

Maximum sash weight for conventional slide System

Κράμα αλουμινίου:
Σκληρότητα:
Ελάχιστο πάχος βαφής:
Πάχος των προφίλ:
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με:
Πλάτος οδηγού επάλληλου:
Πλάτος οδηγού χωνευτού:
Πάχος φύλλου τζαμιού:
Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού:
Πλάτος πολυαμιδίων:
Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου:
Μέγιστη διάσταση φύλλου με ανασηκούμενο μηχανισμό (ΠxΥ):
Μέγιστη διάσταση φύλλου με συμβατικό μηχανισμό (ΠxΥ):
Μέγιστο βάρος φύλλου με ανασηκούμενο μηχανισμό:
Μέγιστο βάρος φύλλου με συμβατικό μηχανισμό:

AIMgSi-0.5 F22
12 Webster

75μm
1,4mm

EN 12020-02
120mm (δυο φύλλα)

134mm(τζάμι-σήτα-πατζούρι)
47mm

20-34mm
22mm

Uf=4.3W/(m2*K)
2,0m χ 2,7m
2,0m χ 2,7m

200 Kgr
100 Kgr

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρήση ανοξείδωτου ελάσματος στους οδηγούς για ομαλή κύλιση.
Σχεδιασμός των προφίλ με ίσιες γραμμές.
Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού Lift & Slide.
Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού πολλαπλού κλειδώματος.
Πλαστικό (PVC) κάλυψης οδηγών για την μόνωση και προστασία τους 
από το νερό.
Ελαστικός τάκος (EPDM) στεγανοποίησης των οδηγών σε επάλληλα και 
χωνευτά.
Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα έως 34mm για 
υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης.
Χρήση Σωληνωτού ελαστικού (EPDM) στα φύλλα για απόλυτη 
στεγάνωση.
Ειδικά σχεδιασμένη προσθήκη φύλλου (PVC) για την άριστη εφαρμογή 
των εξαρτημάτων
2 επίπεδα διοχέτευσης των υδάτων για καλύτερη αποστράγγιση του 
οδηγού.
Δυνατότητα συνδυασμού με την Prima 8500 για σύνθετες κατασκευές.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

BASIC CHARACTERISTICS

Stainless steel lamina on drivers profile for smooth sliding.
Straight line design.
Optional Lift & Slide mechanism.
Optional multilocking mechanism.
Plastic cover (PVC) for drivers for thermal insulation and protection 
from water.
Elastic block (EPDM) seals drivers for successive and in-wall systems.
34mm (maximum) double or triple glass for better thermal and sound 
insulation.
Rubber tubular gaskets (EPDM) providing absolute seal to the sashes.
Specially designed PVC profile addition in glass sash profiles for 
excellent adaptation of components and insulation improving.
2 levels of channelling of water (to the outer side of the frame), 
providing better drainage of the driver.
Can be combined with Prima 8500 for complex structures.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
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• Successive.
• In wall.
• Lift & Slide or conventional sliding.
• Single glass sash.
• Mixed constructions.

Σ υ ρ ό μ ε ν ο  Θ ε ρ μ ο μ ο ν ω τ ι κ ό  Σ ύ σ τ η μ α
S l i d i n g  T h e r m a l  B r e a k  O p e n i n g  S y s t e m
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   1202 / 18.04.2012 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1202   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18 / 04 / 2012 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: ∆ίφυλλη  Μπαλκονόπορτα 
Ανασηκούµενη 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  PRIMA  8000 
 

 

 
1400 x 2200mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ  :210 55.82.320-2 
FAX  :210 55.82.323 
e-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  3 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία 3A 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία C4  
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   1206 / 30.05.2012 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1206   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 / 05 / 2012 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: Μονόφυλλη  Μπαλκονόπορτα 
Ανασηκούµενη / Χωνευτή 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  PRIMA  8000 
 

 

 
1300 x 2200mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ  :210 55.82.320-2 
FAX  :210 55.82.323 
e-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  3 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία Ε 1050 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία C3 
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   1207 / 30.05.2012 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1207   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 / 05 / 2012 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: ∆ίφυλλη  Μπαλκονόπορτα 
Ανασηκούµενη / Χωνευτή 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  PRIMA  8000 
 

 

 
1900 x 2200mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛ  :210 55.82.320-2 
FAX  :210 55.82.323 
e-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  4 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία Ε 750 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία C2 
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• Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ θα δια-
τηρήσει τη βαφή σε ικανοποιητική κατάσταση.
• Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις σκό-
νης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια τους 
και θα πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ απορρυπα-
ντικό, το pH των οποίων θα πρέπει να είναι 5,5 - 8. 
• Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται με 
σφουγγάρι και νερό που περιέχει ουδέτερο διαβρεκτικό 
παράγοντα, ακολουθούμενο από ξέβγαλμα με καθαρό 
νερό.
• Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να μην προσβάλουν 
την επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνισή της. Σκλη-
ρό σφουγγάρι σύρμα ή διαλυτικά καθαριστικά βλάπτουν 
την εμφάνιση, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί  και η 
περιοχή στην οποία βρίσκεται η οικοδομή. 
• Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές 
η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι αντίστοιχη της 
συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων ή αλάτων 
αντίστοιχα, λόγω της έντονης διαβρωτικής επίδρασής 
τους. Επισημαίνεται ότι οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως  
τσιμέντο, άσβεστος και γύψος, δεν θα πρέπει να μένουν 
προσκολλημένα στη βαφή.
• Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση διαφό-
ρων μη εγκεκριμένων σελοτέιπ κατευθείαν στη βαφή.
• Το φιλμ προστασίας που τοποθετείται στο εργοστάσιο 
είναι κατάλληλο για χρήση. Προσοχή όμως: αμέσως μετά 
την τοποθέτηση του συστήματος πρέπει να αφαιρείται, 
γιατί η έκθεση του στον ήλιο θα δημιουργήσει πρόβλημα.
• Εκτός από το καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, 
πολύ σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση σωστής λει-
τουργίας της κατασκευής παίζει και ο καθαρισμός των 
εσωτερικών στοιχείων του, όπως ελαστικά, βουρτσάκια, 
μηχανισμοί κλπ. 
• Ιδιαίτερα τα κινητά μέρη των μηχανισμών της κατα-
σκευής θα πρέπει να λιπαίνονται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα για σωστή λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια.
• Η τήρηση όλων των παραπάνω καθώς και η χρήση της 
ειδικής κόλλας στα σημεία που η βαφή, λόγω της κα-
τεργασίας των προφίλ, έχει καταστραφεί, θα βοηθήσουν 
στο να διατηρηθεί η αρχική στιλπνότητα της βαφής και 
να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διάβρωσης.

• Regular cleaning of painted profiles will keep the paint-
ing in a satisfactory condition. 
• Cleaning is necessary when the deposits of dust or 
other pollution contaminants are visible on the surface 
and should be cleaned with water mild detergent. The 
pH of detergents must be 5.5 - 8.  
• The periodic cleaning should be done with a sponge 
and water containing wetting agent-neutral factor, fol-
lowed by washing out with clean water.
• All cleaners should not damage the surface or change 
its appearance. Hard wire sponge or cleaning solvents 
affect the appearance, while important factor is also the 
area where the building is located.
• In industrial and coastal areas, the frequency of clean-
ing should be proportional to the frequency of deposits 
of dirt or salt, because of strong corrosive. Noted that 
alkaline materials such as cement, lime and plaster, it 
should not remain on the surface.
• Also, avoid pasting various unauthorized tapes directly 
to the surface.
• The protective film placed in the factory is suitable for 
use. But, beware: just after the installation of the system 
must be removed because its exposure to the sun could 
cause problems.
• Besides cleaning the exterior, very important role in 
ensuring proper functioning plays the cleaning of inter-
nal components, such as rubber weather-stripes, brush-
es, mechanisms etc.
• Especially the moving parts of the construction mech-
anisms should be lubricated often enough in order to 
function properly.
• Compliance with all the above and the use of special 
glue to the points the paint during the treatment, has 
been removed, it will help to maintain the original gloss 
of the paint and avoid potential erosion problems.
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