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NAVODILO ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NOTRANJIH VRAT 

 

1. NAMEN UPORABE 

Vrata pravilno opravljajo svojo funkcijo v primeru, ko so namenu primerno izbrana in so pravilno montirana. 

Notranja vrata so namenjena vgradnji v suhe prostore s sobno temperaturo in z vlažnostjo zraka med 40% in 

65% ter manjšimi klimatskimi razlikami. 

Osnovne izvedbe notranjih vrat so namenjene uporabi v prostorih, ki ustrezajo klimatski kategoriji A2 po SIST 

EN 1121 in SIST EN 12219. 

V primeru, da so vrata izpostavljena dodatnim vplivom okolja (bližnji vir toplote, direktna sončna svetloba, 

vlažilci zraka in podobno) ne garantiramo za ravnost in za spremembo barvnega tona vrat. 

Notranja vrata imajo mehansko odpornost razreda 1 po SIST EN 1192. 

 

Metoda preizkušanja vratnih kril po SIST EN 1121: 

 Topla stran Hladna stran 

Klimatska kategorija A 23°C in 30% RZV 18°C in 50% RZV 

Klimatska kategorija B 23°C in 30% RZV 13°C in 65% RZV 

Klimatska kategorija C 23°C in 30% RZV 3°C in 85% RZV 

Klimatska kategorija D 23°C in 30% RZV -15°C 

 

 

Zahteve in klasifikacija za vratna krila po SIST EN 12219: 

 Zavitost Vzdolžna usločenost Prečna usločenost 

Razred 0 Ni zahtev Ni zahtev Ni zahtev 

Razred 1 8  mm 8 mm 4 mm 

Razred 2 4 mm 4 mm 2 mm 

Razred 3 2 mm 2 mm 1 mm 

 

 

2. SKLADIŠČENJE 

Notranja vrata se skladiščijo v temnem in suhem prostoru z relativno zračno vlago od 40% do 65%, na ravnem 

podstavku, ki je dvignjen od tal. Lahko so zložena pokončno, vendar podložena in podprta, tako da je preprečeno 

navlaževanje in krivljenje. 

Sončna svetloba povzroča obarvanje furnirja, zato je v primeru skladiščenja v svetlem prostoru potrebno 

furnirana vratna krila zaščititi s temnim prekrivalom, propustnim za zrak in vlago. 

 

 

3. MONTAŽA 

Vrata se montirajo v suhe prostore z relativno zračno vlago med 40% in 65%. Pozor pri novozgrajenih objektih, 

ki jih je potrebno pred montažo ustrezno osušiti in nato redno zračiti. 

Vrata lahko montirate sami, vendar s tem za montažo odgovarjate sami 

 

 

4. VZDRŽEVANJE 

Za čiščenje površine zadostuje brisanje s čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Pri močno zamazani površini se čisti z 

vlažno krpo in mlačno vodo. Lahko se uporabi blago čistilno sredstvo, če to ne vsebuje abrazivnih ali alkaličnih 

delcev. Vlažna vrata se morajo na koncu obrisati do suhega. 
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