
Passion for wood

IDEALNA
PIELĘGNACJA

Z MIŁOŚCI 
DO DREWNA
Dzięki właściwym produk-
tom zapewniona jest długa 
radość z wysoko jakościo-
wych drewnianych okien 
oraz drzwi zewnętrznych.



DOBRA DECYZJA! 
Zakup nowych drewnianych okien i drzwi to dobra decyzja. 
Drewno tworzy miłą atmosferę i poprawia samopoczucie. Poza tym 
zwiększa wartość Państwa domu. Wybór drewna będącego surow-
cem odnawialnym to Twój cenny wkład w ochronę środowiska.
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Aby przez wiele lat cieszyć się z okien i drzwi zewnętrznych z drewna, chcieliby-
śmy przekazać ogólne wskazówki! 

Jeśli w ramach gwarancji na powierzchnię producent okien przekazał zasady 
dotyczące okresów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, należy je przestrzegać 
w pierwszej kolejności.
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OKNA DREWNIANE: 
PRAWIDŁOWA OCHRONA!
Czyszczenie i pielęgnacja za pomocą sprawdzonego zestawu pielęgnacyjnego 
Sikkens Wood Coatings, składającego się ze specjalnego środka do czyszcze-
nia i mleczka pielęgnacyjnego, jest niezbędne dla zachowania wartości wysoko 
jakościowych okien drewnianych oraz ochrony powłoki. Regularne stosowanie 
(raz na rok) nie tylko przedłuża terminy konserwacji, ale także ogólną trwałość 
Twoich okien.

Ograniczenie uszkodzeń
Mikrorysy i drobne uszkodzenia okien drewnianych powstają szybko, powoduje 
je na przykład grad. Możliwa jest penetracja wody, na drewnie iglastym może 
powstać sinizna. Nie jest to nieuniknione: zastosowanie specjalnego środka 
do czyszczenia i mleczka pielęgnacyjnego chroni przed tym.

Ślady po gradobiciu na oknie z drewna sosnowego*

Drewno nie jest zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycz-
nych. Skutkiem są nieestetyczne 
przebarwienia.

Drewno jest doskonale zabezpieczone 
nawet przy niewielkich uszkodzeniach.
* (po rocznym oddziaływaniu czynników 
atmosferycznych)
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Mleczko pielęgnacyjne 
nie tylko chroni części 
drewniane, lecz zamyka 
również mikropęknięcia, 
które powstają na przykład 
podczas uderzenia kul gra-
du. Należy je równomiernie 
nakładać gąbką.

Produkty pielęgnacyjne Sikkens Wood Coatings
Więcej informacji o produktach pielęgnacyjnych Sikkens Wood Coatings na 
stronie internetowej www.sikkens-wood-coatings.com lub u producenta okien.

Nie zapomnieć o okuciach
Regularnie należy pielęgnować również wysoko jakościowe okucia, w które 
wyposażone są okna. Aby zapewnić ich długotrwałe, niezawodne działanie, mniej 
więcej raz na sześć miesięcy należy oliwić wszystkie ruchome części. Odpowied-
ni olej (np. Fenosol) można znaleźć w sklepach specjalistycznych.

Silny zespół:

Specjalny środek do czysz-
czenia czyści pomalowane 
powierzchnie drewna 
nie uszkadzając lakieru i 
ponadto odświeża kolory, 
które mienią się nowym 
blaskiem. 
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DRZWI DREWNIANE:
PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA!
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Ładne wejściowe drzwi drewniane to wizytówka każdego domu. Dla zachowania 
wartości drzwi ważne jest ich regularne czyszczenie i pielęgnacja (1 raz w roku). 
Za pomocą ściereczki z mikrowłókien Sikkens Wood Coatings przeznaczonej 
specjalnie do drzwi drewnianych można optymalnie pielęgnować powierzchnie 
drewniane. W ten sposób odświeża się i intensyfikuje kolory. Oprócz doskonałego 
wyglądu powierzchnia zostaje zaimpregnowana w sposób hydrofobowy oraz 
zabezpieczona przez zanieczyszczeniami. 

Sposób zastosowania  
ściereczki pielęgnacyjnej:
•  Najpierw usunąć duże zanie-

czyszczenia (np. ziarna, piasek) 
za pomocą zwilżonej gąbki lub 
szmatki. Przed użyciem złożyć 
ściereczkę pielęgnacyjną raz 
lub dwa.

•  Następnie wstępnie oczysz-
czoną powierzchnię drzwi 
przetrzeć systematycznie i na 
dużym obszarze ściereczką 
pielęgnacyjną. Należy przy tym 
ją odwracać i składać regularnie, 
aby zapewnić całkowite wyko-
rzystanie. 

•  Pozostawić powierzchnię na 
30 minut do wyschnięcia, w 
razie potrzeby wytrzeć ją jesz-
cze miękką, niestrzępiącą się 
szmatką. 

•  Ściereczka pielęgnacyjna 
wystarcza na całe drzwi od 
wewnątrz i na zewnątrz.

Należy zwrócić uwagę, aby ściereczka pielęgnacyjna
•  nie była stosowana na gorących powierzchniach lub przy bezpośrednim 

działaniu promieni słonecznych, 
• była zabezpieczona przed mrozem, 
• po użyciu została wyrzucona razem z odpadami,
•  była przechowywana w bezpiecznym miejscu i nie dostała się w ręce dzieci.
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PRAWIDŁOWE WIETRZENIE! 
Wszędzie w domu znajduje się wilgoć. Należy jej unikać poprzez 
prawidłowe wietrzenie, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni.

Podczas schnięcia nowych oraz przebudowywanych budynków z tynku wewnętrz-
nego i wylewek ulatniają się ogromne ilości pary wodnej. Ponadto obecnie domy 
i mieszkania nowo budowane lub przebudowywane są bardzo dobrze izolowane. 
Korzyść z ryzykiem. W dobrze izolowanych pomieszczeniach nie występuje natu-
ralna wymiana powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Powoduje to oszczęd-
ności kosztów ogrzewania, ale z drugiej strony w domu zatrzymywana jest wilgoć. 
W ten sposób powstaje kondensat oraz uszkodzenia powierzchni (np. pleśń). 

Dlatego należy wietrzyć, i to 
• jak najczęściej. 
• jak najkrócej. 
• jak najbardziej intensywnie. 

Źródła wilgoci
Wilgoć w pomieszczeniach powstaje w wyniku używania prysznica, mycia i 
gotowania lub z powodu roślin w pokoju. Na przykład w 4-osobom gospodarstwie 
domowym do powietrza w pomieszczeniu wydziela się codziennie nawet 15 l 
wody. Ponadto człowiek „paruje“ w nocy o około 1 l, co w przypadku 4-osobowej 
rodziny oznacza rocznie dodatkowo 24 pełne wanny. 

Regularne wietrzenie
Zasadniczo pomieszczenia należy wietrzyć dwa lub trzy razy dziennie przez 
okres do dziesięciu minut, przy otwartych drzwiach wewnętrznych oraz szeroko 
otwartych oknach w pokojach naprzeciwko. W ten sposób wilgotne powietrze 
w pomieszczeniu może zostać zamienione na świeże powietrze. 

Zwrócić uwagę,
• aby temperatura we wnętrzach nigdy nie spadała poniżej 15° C. 
• aby drzwi do słabo ogrzewanych pomieszczeń były zamknięte.
• aby okna nie były uchylone przed dłuższy czas lub zawsze.  
 Drastycznie zwiększa to zużycie energii oraz koszty ogrzewania. 
•  aby podczas robót budowlanych wykonywanych zimą jednocześnie 

ogrzewać i wentylować.
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Źródła wilgoci w domu:

Łazienka
Wanna ok. 
1,2 l na kąpiel

Prysznic ok. 
1,6 l na jedną 
kąpiel pod 
prysznicem

Kuchnia
Zmywarka od 0,15 
do 0,25 l na jedno 
zmywanie 

Pralka od 
0,22 do 0,4 l  
na jedno pranie
 
Gotowanie od  
0,45 do 1 l 
na godzinę

Sypialnia
w jednej  
nocy 1 l 
na osobę

Pomieszczenia 
mieszkalne
Człowiek, w 
zależności od 
wykonywanych 
czynności od 
0,05 do 0,2 l  
na godzinę

Duża doniczka 
od 0,02 do 0,03 l  
na godzinę
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DOBRA PORADA!

Także najlepszym produktom czasem zdarzają się reklamacje. Aby umożliwić ich 
szybką, kompletną i zadowalającą realizację, należy pamiętać o kilku rzeczach. Po 
pierwsze muszą być przestrzegane zalecenia dotyczące pielęgnacji i konserwacji. 

Poza tym powierzchnia powłoki musi być raz na rok sprawdzana pod kątem 
uszkodzeń mechanicznych. Niezwłoczna, fachowa naprawa poszczególnych 
uszkodzeń, także niewielkich, jest bezwarunkowo konieczna i w razie reklamacji 
musi zostać udokumentowana. 
 
Wady powłoki i/lub elementu okna należy niezwłocznie zgłaszać do producenta. 

Życzymy wiele radości z Twoich wysoko jakościowych okien i drzwi z drewna.
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PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJA  
PIELĘGNACJI I KONSERWACJI 
Regularna pielęgnacja i konserwacja zapewnia, że szybko 
można rozpoznać i usunąć niewielkie uszkodzenia, aby długo 
można było się cieszyć własnymi oknami i drzwiami z drewna. 
Tutaj należy wpisać terminy pielęgnacji, aby zawsze mieć je 
pod kontrolą:

Data pielęgnacji Notatki
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Przekazał:

Passion for wood

Akzo Nobel Industrial Coatings sp. z o.o.
Ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn • Poland
Tel.: +48 61 89 70 500
Faks.: +48 61 89 70 519
www.sikkens-wood-coatings.pl


