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Tervetuloa uuden Balco-
parvekkeen käyttäjäksi
Käyttö- ja kunnossapito-ohjeet 
— Design koko kerroksen korkuinen
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Kiitos, että olet valinnut toimittajaksesi Balcon. Jotta voit käyttää uutta parvekettasi parhaalla 
mahdollisella tavalla, pyydämme tutustumaan tässä esitteessä mainittuihin tietoihin. Jos muutat 
pois asunnosta, anna esite asunnon seuraavalle vuokralaiselle/omistajalle. 

Tervetuloa uuden lasitetun parvekkeesi käyttäjäksi



3

Parvekelasien lukitseminen  
ja lukituksen avaaminen

1. Aseta magneetti nupissa olevaan 
magneettiavaimen reikään.

2. Avaa lasit kääntämällä nuppia ylöspäin. 
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3. Kun lukko on auki, voit avata lasit  
(katso sivu 4). Varmista, että työnnät lasia 
sivulle lukitustappien vapauttamiseksi  
(katso kuva 3).
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1. Aseta magneettinen kahvan reikään ja avaa 
lukitus kääntämällä sitä ylöspäin.  
Vapauta lukitustapit työntämällä lasia sivulle.

2. Avaa lasi vetämällä sitä itseäsi kohti. 

3. Avaa seuraavat lasit liu'uttamalla ne 
avauspuolelle kiskon päähän asti ja 
vetämällä ne sitten itseäsi kohti.  
Sulje päinvastaisessa järjestyksessä.

Parvekelasien avaaminen
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Lasitetun parvekkeen hoito
Alakiskoprofiilin puhdistaminen
Parvekelasien alakiskoprofiilin pohjassa 
on vedenpoistoaukot. Kiskot, urat 
ja vedenpoistoaukot imuroidaan ja 
puhdistetaan pehmeällä, kostealla liinalla 
parvekelasien käyttöiän pidentämiseksi.  
Jos parvekelaseissa on CleanLine-
ominaisuus, niissä oleva muovinen kansi 
voidaan irrottaa varovasti ruuvimeisselillä 
tai vastaavalla puhdistamista varten.

Lasin puhdistaminen 
Sisäpinta: Parvekelasi ja kaidelasi 
puhdistetaan ikkunoiden tavoin vedellä 
tai ikkunanpuhdistusaineella. Älä käytä 
emäksisiä puhdistusaineita. 

Ulkopinta: Jos lasitus ja kaidelasit ovat 
itsepuhdistuvia, niiden puhdistumiseen 
tarvitaan vettä/sadevettä. 

Alumiinin ja laminaatin puhdistaminen 
Puhdista miedolla puhdistusaineella, 
kuten saippualla tai astianpesuaineella. 
Laimennettuja liuottimia ei saa käyttää. 
Tarvittaessa spriitä voidaan käyttää varoen.

Parvekelaatan puhdistaminen 
Puhdista miedolla puhdistusaineella,  
kuten saippualla tai astianpesuaineella. 
Käytä puhdistusainetta säästeliäästi.  
Suolaa tai vastaavia tuotteita ei saa käyttää, 
sillä ne vahingoittavat parvekelaattaa.

Jauhemaalattujen pintojen 
puhdistaminen ja kunnossapito
Jauhemaalatun pinnan värin ja kiillon 
ylläpitämiseksi se tulee pyyhkiä ja puhdistaa 
säännöllisesti pehmeällä liinalla ja vedellä. 
Lisää tarvittaessa mietoa puhdistusainetta 
(pH 5–8) ja pyyhi pinta lopuksi pelkällä vedellä. 
Jos pinta on hyvin likainen, ota yhteyttä 
isännöitsijään/vuokranantajaan. Hankaavia 
puhdistusaineita, kiillotusaineita tai ketoneja 
tai estereitä sisältäviä puhdistusaineita ei saa 
missään tapauksessa käyttää.

Voiteleminen
Voitele tankosulkimet, tapit ja sylinterilukot 
ASSA-lukkoöljyllä tai vastaavalla vähintään 
kerran vuodessa tai tarvittaessa.  

Haastavat sääolosuhteet 
Haastavissa sääolosuhteissa, kuten 
sateella tai lumisateella tuulen ollessa 
voimakas, parvekelasien välistä voi päästä 
parvekkeelle hieman vettä tai lunta. 
Se ei kuitenkaan vaikuta haitallisesti 
materiaaleihin. Lämpötilan ollessa alhainen 
parvekelasien ympärillä oleva vesi voi jäätyä. 
Vältä silloin parvekelasien painamista tai 
vetämistä, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja.

Kondenssivesi 
Parvekelasien itsetuulettuva rakenne estää 
kosteuden tiivistymisen lasin pintaan. 
Tietyissä haastavissa sääolosuhteissa 
lasiin voi kuitenkin tiivistyä jonkin verran 
kosteutta. Silloin parvekelasia voi avata 
hieman kostean ilman päästämiseksi pois 
parvekkeelta.
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Älä peitä ilmarakoa 
Lasituselementin ja katon välinen 
ilmarako varmistaa hyvän ilmanvaihdon 
ja ilman jatkuvan pääsyn rakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmään, joten sitä  
ei saa peittää.

Avotulikielto
Parvekkeella ei saa pitää avotulta, sillä se 
voi aiheuttaa vaaran sinulle ja ympäristölle. 
Parveke on ulkotila ja siellä tulee käyttää 
ulkokäyttöön sopivia kalusteita. 

Älä poraa osiin reikiä 
Koska vesi poistuu profiileista, porattu reikä 
voi aiheuttaa vesivuodon.

Ripustaminen
Parvekkeen kattoon ei saa asentaa mitään. 
Valaisimet ja vastaavat tulee asentaa 
rakennuksen seinään. Parvekelasituksen 
osiin ei saa asentaa lautasantenneja 
tai muita esineitä. Parvekelaseja ei ole 
mitoitettu muiden toimittajien kuin Balcon 
kukkalaatikoille. Markiisien kiinnittäminen 
edellyttää, että lasituselementissä 
on valmius markiisien asentamiseen 
(lisävaruste). Markiisit saa asentaa vain 
ammattitaitoinen asentaja.

Matot (lisävaruste)
Balcon parvekematot puhdistetaan 
imuroimalla. Varmista ennen imurointia,  
että matto on kuiva. 

Rullakaihtimet (lisävaruste)
Rullakaihtimet lasketaan alas ja nostetaan 
ylös ketjun avulla. Rullakaihtimia ei saa 
laskea alemman kiskoprofiilin tasoa 
tai lasituksen alareunaa alemmas. 
Rullakaihtimia ei saa myöskään nostaa liian 
ylös, vaan alalistan tulee olla rullakaihtimen 
alareunan tasolla. Rullakaihtimien tulee olla 
kuivia ylös nostettaessa. Rullakaihtimia ei 
saa laskea alas parvekelasien ollessa auki. 
Puhdista kostealla liinalla. Rullakaihtimet 
saa asentaa vain Balcon asentaja.

Kukkalaatikot (lisävaruste)
Kukkalaatikossa on erillinen sisälaatikko.  
Älä kaada multaa suoraan 
alumiinilaatikkoon, sillä silloin 
mullansekaista vettä valuu alapuolella 
oleville parvekkeille. 

Lipputanko (lisävaruste)
Lipputankoa saa käyttää vain parvekelipulle. 

Materiaalin vaihtaminen 
Osia ja materiaaleja saa vaihtaa vain 
valtuutettu ammattilainen.

Mahdolliset ongelmatilanteet
Jos parvekkeessa ilmenee vaurioita 
tai ongelmia, ota yhteyttä ensisijaisesti 
isännöitsijään/vuokranantajaan. 
Vaurion ollessa suurempi isännöitsijän/
vuokranantajan tulee ottaa yhteyttä Balcoon.
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Haluatko vinkkejä ja inspiraatiota?
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Seuraa meitä osoitteessa balco.fi ja sosiaalisessa mediassa


