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RECOMANACIONS - FULL TÈCNIC

Per a una bona climatització l'important és ventilar
correctament
Les finestres i portes elaborades per PERSIANES MIQUEL, S.L. són molt estanques
estalviant per això una quantitat considerable d'energia.
Per altra part a causa de les noves directives i reglamentacions CTE, els materials de
construcció que s'estan aplicant contribueixen a que l'intercanvi d'aire sigui ara menor
que abans. A causa d'aquesta estanquitat, és important ventilar amb regularitat.
Mitjançant l'intercanvi continu de l'aire es regula la humitat ambiental, prevenint així la
formació de floridura, danys en la construcció i un empitjorament del clima ambiental a
l'interior de l'habitatge.
Per això, és important que entre aire fresc per substituir l'aire ambient humit per aire
sec de l'exterior.
En cas de ventilacions deficients, la humitat de l'habitatge augmenta, penetrant en els
murs i causant danys en la construcció per la formació de floridura.
Per això, es recomana procedir a la ventilació mitjançant l'obertura de la finestra
almenys 10 minuts al dia per permetre substituir l'aire de respiració viciat per aire fresc i
net, així com regular la humitat i la temperatura de l'aire ambient, evitant que es formi
aigua de condensació i floridura i generant que l'aire a l'habitatge sigui saludable.

Ús i precaucions
o Evitar el tancament violent de les fulles de portes i finestres; manipular amb
prudència els elements de tancament.
o Evitar cops i fregaments.
o Evitar les humitats, ja que aquestes produeixen en la fusta canvis en el seu
volum, forma i aspecte.
o Protegir la fusteria amb cinta adhesiva de paper quan s'hagin de dur a terme
treballs a la façana, com neteja, pintat, acabat.
o PERSIANES MIQUEL S.L. no es fa responsable de pèrdues de prestacions en fusteria
ocasionades per modificacions o col·locació de condicionadors d'aire que es
realitzi sense l'autorització prèvia d'un tècnic en fusteria.
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