
Maskirni trak, ki se uporablja kot zaščita pri 
montaži, je namenjen samo kratkotrajni zaščiti 
elementov. Daljša izpostavljenost atmosferskim 
vplivom lahko ob odstranitvi povzroči odsto-
panje oz. luščenje barve. Za čiščenje barvanih 
elementov je priporočljiva uporaba neagresiv-
nih čistil, ki ne vsebujejo sestavin (kislin), ki bi 
lahko vplivale na lak oz. na njegovo odstopanje 
od podlage. Tovrstne poškodbe niso predmet 
reklamacije. Pri vgradnji alu zunanjih polic je 
pomembno, da se zaključki alu polic ne stisnejo 
čisto do police. Na to morajo stranke opozoriti 
fasaderja tako v primeru, ko ta polaga izolacijo 
okrog že, z naše strani vgrajene police, kot tudi 
v primeru, da alu police vgrajuje fasader sam ob 
izdelavi fasade. V primeru stisnjenosti zaključkov 
čisto do police, lahko pride do napenjanja police, 
kar ni znak napačne montaže ampak naknadno 
povzročene napake s strani fasaderja. Polica bo 
namreč v primeru visokih temperatur odstopila 
od parapeta. Raztezanje en meter dolge alu po-
lice pri 50 °C znaša cca 2 mm. Sam zaključek alu 
police je lahko prekrit max 5 mm oz polovico širi-
ne zaključka. Fasader mora biti tudi pozoren, da 
izolacija ne pritiska na polico. Posledice so lah-
ko dvig police s čimer izgubimo padec in lahko 
pride do zastajanja vode na polici in posledično 
zamakanja. 
Padec zunanje police naj bi bil 6°. Predlagamo, 
da stranka opozori fasaderja na izvedbo trajno 
elastičnega spoja med polico in fasado s čimer 
se zagotovi vodotesnost. Pomembno je tudi 
opozoriti na zaščito polic pred izvedbo fasade. 
Fasadna emulzija deluje zelo agresvno in pri alu 
policah lahko pride do odstopanja barve kar ni 
predmet reklamacije. Pri naknadni vgradnji ka-
mnitih polic mora biti izvajalec pazljiv, da ne pre-
kine zatesnjenosti elementa. V nasprotnem pri-
meru lahko pride do zamakanja, kar ni predmet 
reklamacije tesnjenja oken. Pri vgradnji kamnitih 
polic ali polic iz umetnega kamna lahko pride pri 
stiku z emulzijo do matiranja površine police kar 
prav tako ni predmet reklamacije. 
Prav tako je potrebno police zaščiti pred pada-
njem gradbenega materiala (lepila fasade, ome-
ta, zaključnega sloja ipd). Čiščenje zasušenih 
materialov namreč lahko prav tako povzroči po-
škodbe polic.

Detajl ALU police max 1/2 zaključka je 
lahko prekrito s fasado
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Z okni MIK smo lani prihranili 12.740 ton CO2

Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.
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