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Navodila in priporočila za vzdrževanje oken
Priporočila za vgradnjo lesenih oken:
‐
‐
‐

okna mora vgraditi za to strokovno usposobljena oseba;
okna lakirana z brezbarvnim lakom, oljena ali beljena, nimajo UV zaščite, zato ne smejo biti izpostavljena sončnim
žarkom oz. direktni sončni svetlobi;
oljena okna sčasoma na dežju posivijo.

V primeru neupoštevanja priporočil za vgradnjo, se garancija ne prizna.

Čiščenje:
‐
‐
‐

površino oken se lahko čisti z vodo, čistilom za les ali blago milnico in mehko krpo;
steklo se čisti z vodo, čistilom za steklo in mehko krpo;
za čiščenje lesenih delov nikakor ne smete uporabljati topil, agresivnih čistil in trdih predmetov.

Zaščita pri zidarskih ali pleskarskih delih:
‐

ob stiku apna, malte in podobnih materialov z lesom in lakom pride do reakcije, ki povzroči madeže, ki jih ni več
mogoče odstraniti;
‐ za zaščito lakiranih površin lahko uporabite zaščitni lepilni trak TESA 4840, ki je odporen na UV žarke in PVC folijo. Ne sme se
uporabljati krep traku ali običajnega lepilnega traku, ker se na soncu zlepita z barvo in jih potem ni več možno odstraniti s
površine;
‐ ob uporabi zaščitnih sredstev upoštevajte navodila proizvajalca.

Zračenje:
Zaradi odličnega tesnenja oken skoznje ni kroženja zraka, zaradi česar se okna rosijo. V prostorih s povišano vlago se
le‐ta lahko začne nabirati na hladnejši površini, kar preprečimo s pogostejšim zračenjem.

Mazanje okovja:
Okovje je izpostavljeno prahu in umazaniji, zato ga je potrebno redno čistiti in enkrat letno naoljiti. V
prostorih z več prahu in umazanije je okovje potrebno naoljiti večkrat letno.
Barvanje:
Okna so barvana z debeloslojno vodno lazuro ali pokrivno barvo, ki zagotavlja dolgoletno zaščito pred vremenskimi vplivi,
vendar jo je po določenem obdobju potrebno obnoviti.
‐ razpokano barvo in barvo, ki se lušči, je potrebno odstraniti z brusilnim papirjem ter barvo ponovno nanesti s
čopičem:
1. korak: 1 x osnovni nanos;
2. korak: 3 x končni nanos;
‐
življensko dobo barve boste podaljšali z uporabo negovalnega seta, ki lakirano površino čisti, neguje, osveži in zapre
morebitne mikro razpoke v laku. Voda zaradi tega hitro spolzi s površine in ne prodira v globino.
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