
OKNA DREWNIANE

Wykonanie zabiegu konserwacji jest bardzo proste:

1. Oczyścić starą powłokę i lekko oszlifować. Do szli-
fowania stosować papier ścierny (ziarnistość 200-
220).

2. Na oszlifowaną i odpyloną powierzchnię nanieść 
powłokę marki Sikkens w wybranym rodzaju i 
kolorze. 

Powłoki malarskie pokrywające drewniane okna i drzwi 
należy w regularnych odstępach poddawać zabie-
gowi konserwacji i w przypadku uszkodzeń należy 
przeprowadzić renowację. Długość tych odstępów 
zależy od stanu obiektu oraz od czynników atmosfe-
rycznych oddziaływujących na powłokę. W zależności 
od stanu zalecamy konserwację powłok kryjących co 4-
5 lat, zaś powłok lazurujących co 2-3 lata. Do tego celu 
służą poniżej wymienione, przyjazne dla środowiska 
wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe, wysokiej 
jakości produkty malarskie marki Sikkens. 

WŁAŚCIWA KONSERWACJA!

Polska
Przedstawicielstwo Sikkens w Polsce • uI. Chełmżyńska 180 • 04-464 Warszawa
Tel.: +48 22 51 52 179 • Fax: +48 22 51 52 179
sikkens@sikkens.com.pl • www.sikkens.pl

Niemcy
Akzo Nobel Deco GmbH • Werner-von-Siemens-Straße 11 • 31515 Wunstorf 
Tel.: +49 50 31 961-0 • Fax: +49 50 31 9 61-274
sikkens@akzonobeldeco.de • www.sikkens.de

Austria
Akzo Nobel Decorative GmbH • Aubergstraße 7 • 5161 Elixhausen
Tel.: +43 662 48 98 9-0 • Fax: +43 662 48 98 9-11
info@akzonobel.at • www.sikkens.at

Szwajcarja
Akzo Nobel Coatings AG • Täschmattstraße 16 • 6015 Lutzern
Tel.: +41 41 26 81 414 • Fax: +41 41 26 81 318
info.ch@akzonobel.com • www.sikkens.de 

W A ŻN E  I N F O R M A C J E

WAŻNE INFORMACJE 

DOTYCZĄCE 

PIELĘGNACJI I 

KONSERWACJI 

DREWNIANYCH OKIEN 

I DRZWI

Powłoka Produkt nakładany pędzlem do 
konserwacji powłok

wodorozcieńczalny rozpuszczalnikowy

Lazurująca Cetol BL 31
Cetol Filter 7 plus/
Cetol Novatech

Kryjąca Rubbol BL Satin
Rubbol Ventura 
Satin plus
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WŁAŚCIWA DECYZJA!

WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA
Dla zapewnienia długotrwałej wysokiej jakości 
Państwa okien należy je regularnie (jeden raz w 
roku) czyścić i pielęgnować za pomocą zestawu 
pielęgnacyjnego. Przedłuża się w ten sposób okresy 
międzyrenowacyjne. 

Do czyszczenia elementów budowlanych należy 
stosować jedynie specjalny środek czyszczący marki 
Sikkens. Środki agresywne, jak rozpuszczalniki i środki do 
szorowania, mogą uszkodzić powierzchnię czyszczonych 
elementów i w związku z tym nie należy ich stosować.

1 Specjalny środek czyszczący Sikkens nanieść na szatkę i 
usunąć zanieczyszczenia.

2   Następnie za pomocą szmatki nanieść dynamicznie i 
równomiernie mleczko pielęgnacyjne – nie wcierać i nie 
polerować!

3   Okna drewniane są odświeżone i odporne na wpływ 
czynników atmosferycznych.

Zestaw pielęgnacyjny:
Specjalny środek czyszczący 
i mleczko pielęgnacyjne mogą 
Państwo zakupić u producenta 
okien.

Bez stosowania mleczka do 
pielęgnacji:
Przez mikropęknięcia woda 
wnika do drewna i powoduję 
powstanie sinizny.

Przy zastosowaniu mleczka do 
pielęgnacji:
Mikropęknięcia zostają 
zamknięte i woda nie wnika do 
drewna.

Dziś, jak zawsze, drewno zalicza się do najmodniejsze-
go i wielofunkcyjnego materiału. Drewno daje poczucie 
ciepła, zdrowia, naturalności. Dzięki zastosowaniu 
tego naturalnego i odnawialnego surowca przyczyniają 
się Państwo do poprawy ochrony środowiska. 
Chcielibyśmy, aby byli Państwo przez długie lata zado-
woleni z tego wyboru, dlatego prosimy o przestrzeganie 
poniższych wskazówek.

Mikropęknięcia, rysy i niewielkie uszkodzenia powstają 
bardzo łatwo np. przez uderzenia gradu. Woda wnika 
w te mikropęknięcia, co może doprowadzić do powsta-
nia sinizny. Aby temu zapobiec, należy wypełnić ubytki 
szybkoschnącym mleczkiem pielęgnacyjnym – produkt 
przyjazny dla środowiska. Kropelki wody spływają 
po powierzchni pokrytej mleczkiem, nie wnikając 
w strukturę drewna. Specjalny środek czyszczący 
skutecznie usuwa zanieczyszczenia, wnikając 
głęboko w pory drewna. Produkt schnie szybko i jest 
wodorozcieńczalny. Niezależnie od tego czy okna 
zostały pokryte farbą kryjącą, czy lazurującą, zestaw 
ten odświeża kolor i nadaje nowy blask.

Oddziaływanie gradu na oknach z drewna sosno-
wego (wystawione na działanie warunków atmosfe-
rycznych przez rok)

WŁAŚCIWA WENTYLACJA
Posiadając drewniane okna lub drzwi, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
wentylację pomieszczeń. Źródłem wilgo-
ci jest codzienne zamieszkiwanie. Szcze-
gólnie widoczne w postaci pary wodnej 
skroplonej na powierzchni szyb w łazience 
czy w kuchni. Jedna 4-osobowa rodzina jest 
w stanie „wyprodukować” ok. 15 litrów wilgoci 
dziennie. Sam człowiek tylko podczas nocy wytwarza 
ok. 1 litra wilgoci.

Szczególnie dzisiaj nowe materiały budo-
wlane coraz bardziej izolują, 
uszczelniają i zmniejszają koszty ogrze-
wania - zaleta i ryzyko. Na skutek 
zwiększonej wilgotności wewnątrz 
pomieszczeń dochodzi do kondensacji pary wod-
nej na elementach drewnianych, a to z kolei może 
doprowadzić do uszkodzeń powłoki (np. spowodowa-
nych rozwojem grzybów wewnątrz drewna). Z powodu 
złej lub niewłaściwie funkcjonującej wentylacji pogars-
za się również klimat w Państwa mieszkaniu. 

Skuteczna wentylacja powinna być: 

• możliwie częsta 
• możliwie krótka 
• możliwie intensywna


