
Wa†ne informacje dotyczåce 
monta†u i regeneracji
drewnianych okien i drzwi

W∆a∂ciwa renowacja!

Farby lazurujåce

Lakier (bia∆y)

Lakier (barwny)

Niniejszy element budowlany wykonany z drewna naturalnego zosta∆
pokryty przez wytwørc∑ podk∆adem ochronnym do drewna a
nast∑pnie pomalowany wodorozcieµczalnym, przyjaznym dla ∂rodo-
wiska lakierem lub farbå lazurujåcå.

Wykonanie malowania regeneracyjnego jest bardzo proste:

1. Oczy∂ciç starå pow∆ok∑ i lekko jå oszlifowaç. Do szlifowania stosowaç
papier ∂cierny (ziarnisto∂ç 200–220) lub flanel∑ ∂ciernå (Scotch-Brite)

2. Na oszlifowanå powierzchni∑ nanie∂ç pow∆ok∑ produktu firmy Sikkens
wybranego koloru i jako∂ci.
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Sposøb na∆o†enia pow∆ok:

Rubbol Ventura Satin

Rubbol BL Satin

Cetol Filter 7

Rubbol Satura

Pow∆oki malarskie pokrywajåce drewniane okna i drzwi nale†y w regu-
larnych odst∑pach regenerowaç. D∆ugo∂ç tych odst∑plow mi∑dzy posz-
czegølnymi pracami renowacyjnymi zale†y od stanu oblektu oraz od
obciå†eµ klimatycznych na jakie nara†ona jest pow∆oka kryjåca drew-
no. W zale†no∂ci od stanu zalecamy regeneracj∑ lakierniczych pow∆ok
kryjåcych co 4–5 lat za∂ pow∆ok lazurujåcych co 2–3 lat. Do tego celu
majå Paµstwo do dyspozycji poni†ej wymienione, przyjazne dla ∂rodo-
wiska wodorozcieµczalne lub rozpuszczalnikowe, wysokiej jako∂ci pro-
dukty malarskie firmy Sikkens. 

Rubbol BL extra bia∆y

Cetol BL 31

wodorozcieµczalne rozpuszczalnikowe
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W¬a∂ciwa decyzja! W∆a∂ciwa piel∑gnacja!
Dla zapewnienia d∆ugotrwa∆ej wysokiej jako∂ci nowych okien
nale†y je regularnie czy∂ciç i piel∑gnowaç za pomocå zestawu
piel∑gnacyjnego. Przed∆u†a si∑ w
ten sposøb okresy mi∑dzyreno-
wacyjne okien. Umozliwia to zestaw
piel∑gnacyjny sk∆adajåcy si∑ ze
specjalnego ∂rodka czyszczåcego
oraz mieczka piel∑gnacyjnego. 

Mikrop∑kni∑cia, rysy i niewielkie usz-
kodzenia powstajå bardzo ∆atwo np.
przez uderzenia gradu. Woda wnika
w te p¤kni∑cia powodujåc powsta-
wanie sinizny. Zapobiega temu
mleczko piel∑gnacyjne zamykajåc te
mikrop∑kni∑cia – przyjazne dla ∂rodo-
wiska i szybkoschnåce. Woda sp∆ywa kropelkami po powierzchni
pokrytej mleczkiem nie wnikajåc w struktur∑ drewna. Specjalny ∂rodek
czyszczåcy czy∂ci wnikajåc g∆∑boko w pory drewna, wysycha bez∂lado-
wo i jest wodorozcieµczalny – stanowi idealny ∂rodek do obrowiska i
szybkoschna okiennego. Niezale†nie od tego, czy okna zosta∆y pokryte
lakierem, czy farbå lazurujåcå zestaw ten od∂wie†a ich kolory i nadaje
oknom nowego blasku. Przy regularnym stosowaniu zestawu do
piel∑gnacji okien wyd∆u†ajå si∑ okresy mi∑dzyrenowacyjne okien i w ten
sposøb ich trwa∆o∂ç

Przyk∆ad oddzia∆ywania gradu na okna z drewna sosnowego
(po rocznym dzia∆aniu czynnikøw atmosferycznych)

Nast∑pnie za pomocå szmatki
nanie∂ç szybkimi ruchami mleczko
piel∑gnacyjne – nie wcieraç i nie
polerowaç

Okna drewniane b∆yszczå nowym
po∆yskiem i så odporne na czynniki
atmosferyczne

Specjalny ∂rodek czyszczåcy
nale†y nanie∂ç na szmatk∑ i
usunåç zabrudzenie

Zestaw piel∑gnacyjny:
Specjalny ∂rodek czyszczåcy i 
mleczko piel∑gnacyjne

Bez stosowania mleczka 
piel∑gnacyjnego: Poprzez mikro-
p∑kni∑cia woda wnika do 
drewna i powoduje sinizn∑

Przy zastosowaniu mleczka 
piel∑gnacyjnego Mikrop∑kni∑cia 
zostajå zamkni∑te. 
Woda nie mo†e wniknåç do drewna.

Prøbka zestawu do testowania

1. 2. 3.

Wskazøwki dla wytwørcøw okien:

1. Powierzchnie drewniane naleΩy przed ich monta†em os∆oniç ta∂må
klejåcå chroniåc przed zabrudzeniem tynkiem.

2. Do oklejania nale†y stosowaç jedynie takie ta∂my klejåce, ktøre så
tolerancyjne wobec wodorozcieµczalnych laklerøw akrylowych.
Ta∂my TESA 4438 lub TESA 4838 nie powodujå podczas odrywania
uszkodzeµ powierzchni lakieru. Zastrzega si∑ przy tym zmiany
w∆a∂ciwo∂ci ta∂m klejåcych dokonane przez producenta. Ta∂my
TESA nale†y usunåç w przeciågu dwøch tygodni po ich na∆o†eniu.

Wskazøwki dla inwestorøw

Wilgoç budowlana musi mieç mo†liwo∂ç odparowania
(niebezpieczeµstwo powstania uszkodzeµ lakieru).
Wa†ne:
• Podczas prac budowlanych prowadzonych w okresie zimowym

nale†y jednocze∂nie ogrzewaç i wietrzyç pomieszczenia budowlane.
• Dobrze przewietrzaç pomieszczenia podczas prac tynkarskich i

malarskich.
• Niezw∆ocznie wietrzyç, gdy powstajå skropliny pary wodnej na

wewn∑trznych stronach okien
• Wietrzenie nale†y przeprowadzaç okresowo – nie zostawiaç uchy-

lonych okien na sta∆e.

Wskazøwki dla w∆a∂cicieli i najemcøw
Do czyszczenia elementøw budowlanych nale†y stosowaç jedynie neu-
tralne ∂rodki czyszczåce lub specjalny ∂rodek czyszczåcy firmy
Sikkens. ¤rodki agresywne jak ropuszczalniki i ∂rodki do szorowania
mogå uszkodziç powierzchni∑ czyszczonych elementøw i w zwiåzku z
tym nie nale†y ich stosowaç.

Niniejszym gratulujemy Paµstwu zakupu nowych drewnianych
okien wzglædnie drewnianych drzwi. Drewno stwarza przytulnå
atmosfer∑, podnosi warto∂ç mieszkania a tym samym i samopoc-
zucia w mieszkaniu. Dodatkowym walorem jest fakt, †e przez
zastosowanie tego odnawialnego surowca przyczyniajå siæ
Paµstwo do poprawy ochrony ∂rodowiska. Pragniemy by byli
Paµstwo przez d∆ugie lata zadowoleni z tego wyboru i dlatego pro-
simy o przestrzeganie poni†szych wskaz. Doda
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