DOKONALÁ
PÉČE

Z LÁSKY
KE DŘEVU
Se správnými produkty
se budete dlouho těšit
ze svých kvalitních
dřevěných oken a
venkovních dveří.

Passion for wood

SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ!
Koupit si nová dřevěná okna a dveře je dobré rozhodnutí. Dřevo
vytváří útulnou atmosféru a vzbuzuje pocit komfortu. Zároveň
zvyšuje hodnotu bydlení ve vašem domově. Svým rozhodnutím pro dřevo jako obnovitelný materiál navíc velmi přispíváte
k ochraně životního prostředí.
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Abyste se ze svých dřevěných oken a venkovních dveří těšili po mnoho let,
chceme vám připomenout následující všeobecné pokyny!
Pokud máte od výrobce oken uvedené intervaly údržby v rámci záruky na
povrchy, postupujte prosím přednostně podle nich.
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SPRÁVNÁ OCHRANA
DŘEVĚNÝCH OKEN!
Čištění a péče s osvědčenou udržovací sadou Sikkens Wood Coatings, která
se skládá z čisticího přípravku a ošetřovacího mléka, jsou nezbytné k zachování
hodnoty vašich kvalitních dřevěných oken a ochraně povrchové úpravy. Při pravidelném používání (jednou ročně) prodlužujete nejen intervaly údržby, ale také
celkovou životnost oken.
Omezení škod
Mikrotrhliny a nepatrná poškození vznikají na dřevěných oknech rychle, například
vlivem krupobití. Může do nich vnikat voda a u jehličnatého dřeva může dojít
k zamodrání. Tomu ale můžete předejít: Dvojice udržovacích přípravků – čisticí
přípravek a ošetřovací mléko – dřevo ochrání.

Stopy po krupobití na okně z borového dřeva*

Dřevo se dodává bez ochrany proti
povětrnostním vlivům. Následkem je
nepěkné probarvení.
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Dřevo je maximálně chráněné i při
nepatrném poškození.
*(po jednoročním působení povětrnostních vlivů)

Silný tým:
Čisticí přípravek čistí
dřevěné povrchy s povrchovou úpravou, aniž
by narušoval lak a navíc
oživuje barvy a znovu
dodává lesk.

Ošetřovací mléko nejen
chrání dřevěné stavební
díly, ale také uzavírá
mikrojemné trhliny, které
mohou vznikat například
při krupobití. Nanáší se
rovnoměrně houbičkou.

Ošetřovací přípravky Sikkens Wood Coatings
Ošetřovací přípravky Sikkens Wood Coatings získáte na adrese
www.sikkens-wood-coatings.com nebo u svého výrobce oken.
Nezapomínejte na kování
Pravidelnou péči je třeba samozřejmě věnovat také kvalitnímu kování, kterým
jsou okna osazená. Abyste zajistili jeho bezvadnou funkci, je třeba vždy asi po
6 měsících naolejovat veškeré pohyblivé části. Vhodný jemný olej (např. Fenosol)
zakoupíte ve specializovaných prodejnách.
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SPRÁVNÁ PÉČE
O DŘEVĚNÉ DVEŘE!
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Pěkné dřevěné dveře ve vstupní oblasti jsou vizitkou každého domu. K zachování
hodnoty dveří je důležité, aby se pravidelně čistily a udržovaly (1x ročně). Péče
o dřevěné povrchy je optimální se Sikkens Wood Coatings ošetřovací utěrkou
z mikrovlákna, která slouží především k péči o dřevěné dveře. Propůjčuje barvám
svěžest a intenzitu. Kromě zářivého vzhledu se povrch navíc naimpregnuje, aby
odpuzoval vodu, a uzavře proti nečistotám.
Jak se používá ošetřovací
utěrka:
•	Nejprve odstraňte hrubé nečistoty (např. zrnka, písek) vlhkou
houbičkou nebo hadříkem.
Ošetřovací utěrku před použitím
jednou nebo dvakrát přeložte.
•	Poté systematicky dlouhými
tahy otírejte předem očištěný
povrch dveří ošetřovací utěrkou.
Pravidelně ji při tom obracejte
a překládejte, aby se zcela
využila.
•	Povrch nechte 30 minut schnout
a podle potřeby vyleštěte měkkým hadříkem, který nepouští
vlákna.
•	Jedna ošetřovací utěrka stačí
na celé dveře z vnitřní a vnější
strany.
Dejte prosím pozor na to, aby se ošetřovací utěrka
•	nepoužívala na horkém povrchu nebo při přímém slunečním záření;
• chránila před mrazem;
• po použití zlikvidovala se zbytkovým odpadem;
•	bezpečně uschovala tak, aby se nemohla dostat do rukou dětem.
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SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ!
Všude v domě vzniká vlhkost. Musí odcházet ven prostřednictvím správného větrání, aby se předešlo poškození povrchů.
Při vysychání novostaveb a rekonstruovaných staveb mohou z vnitřních omítek
a mazanin unikat velká množství vodních par. V současné době se navíc nové
nebo rekonstruované domy a byty velmi dobře izolují. Výhoda s riziky. V dobře
izolovaných prostorách pak neprobíhá přirozená výměna vnitřního a venkovního
vzduchu. Tím se sice ušetří náklady na vytápění, na druhou stranu se ale
v prostorách zadržuje vlhkost. Může tak docházet ke kondenzaci vody a následně
k poškození povrchů (např. napadení plísní).
Proto se musí větrat – a to
• často,
• krátce a
• intenzivně.
Zdroje vlhkosti
Příčinami vzniku vlhkosti v prostorách jsou sprchování, mytí a vaření nebo
pokojové květiny. Například v domácnosti se 4 osobami unikne denně do vzduchu
v prostoru až 15 litrů vody. Člověk navíc „vypaří“ za noc asi 1 litr vody, což ve
čtyřčlenné rodině činí ročně ještě alespoň 24 van napuštěných vodou.
Pravidelné větrání
Všeobecně je třeba větrat prostory dvakrát až třikrát denně po dobu až 10 minut
s otevřenými vnitřními dveřmi a zcela otevřenými okny v protilehlých místnostech.
Tím se může vlhký vzduch z místností vyměnit za čerstvý vzduch.
Dbejte na to,
• aby teplota vnitřních prostor nikdy neklesla pod 15° C;
• aby byly zavřené dveře místností, které nejsou tolik vytápěné;
•	aby okna nebyla po delší dobu nebo stále ve vyklopené poloze – tím se
výrazně zvyšuje spotřeba energie a náklady na topení;
• aby se zároveň topilo a větralo při stavebních opatřeních v zimním období.
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Zdroje vlhkosti v domácnosti:

Koupelna
vana cca. 1,2 l
na koupel
sprcha cca 1,6 l
na sprchování

Ložnice
1 l na osobu
a noc

Kuchyň
myčka na nádobí
0,15 až 0,25 l
na jedno mytí
pračka 0,22
až 0,4 l na
jedno praní
vaření
0,45 až 1 l
za hodinu

Obytné místnosti
člověk, podle
činnosti 0,05
až 0,2 l
za hodinu
velká pokojová
květina 0,02 až
0,03 l za hodinu
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SPRÁVNÉ PORADENSTVÍ!

I u těch nejlepších výrobků může v ojedinělých případech dojít k reklamacím. Aby
mohly být ve vašem zájmu vyřízeny rychle a úplně, je třeba dbát následujícího:
především musíte dodržovat doporučení k péči a údržbě.
Dále musí být jednou ročně provedena kontrola povrchové úpravy vzhledem
k mechanickému poškození. Je nezbytně nutné ihned provést odbornou opravu
jednotlivých, i menších poškozených míst a ve škodním případě ji doložit.
Vady povrchové úpravy a/nebo okenního prvku musejí být neprodleně ohlášeny
výrobci.
Přejeme vám mnoho radosti s vašimi kvalitními okny a dveřmi ze dřeva.
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SPRÁVNÁ DOKUMENTACE
PÉČE A ÚDRŽBY!
Pravidelná péče a údržba zajišťují, že budou malé škody rychle
rozpoznány a odstraněny, abyste se mohli ze svých dřevěných
oken a dveří těšit po dlouhou dobu! Sem zaznamenejte termíny
údržby, ať máte stále přehled:

Datum údržby

Poznámky
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Passion for wood

Předal/a:
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