
NNNEEEGAAA IIINNN VZDRŽEVANJE   
Okna in vrata skupaj z drugimi zunanjimi lesenimi elementi

NAVODILA ZA NEGO IN VZDRŽEVANJE

za okna in vrata ter druge zunanje lesene 
elemente.

1. Čiščenje:

Površina lesenih elementov mora biti očiščena 
dvakrat na leto. Izperite površine, s čisto vodo, 
da odstranite prah, umazanijo in žuželke. Ta 
vrsta nečistoč lahko pripelje do povečane rasti 
zelenih alg in drugega površinskega 
obraščanja.

Opomba! Večina izdelkov za čiščenje oken 
vsebuje AMONIAK. Vsak ostanek amonijaka po 
čiščenju okna in vratne plošče je treba 
odstraniti, obrišite s čisto vodo. Okna in 
elemente vrat osušite s krpo.

2. Nega:

Po namestitvi in nato vsakih šest mesecev 
(vendar ne med obdobjem zmrzali) je 
priporočljivo da se okna in vrata uporabi set 
za negovanje TEKNOS. Losjon za nego 
daje nov sijaj in svežino barvi, vendar ne 
obnovi poškodovanega premaza.

3. Prenova:

Preverite poškodbe očiščene površine. 
poškodbe je potrebno obravnavati, kot sledi:

a) V primeru manjših površinskih poškodb, kjer
je lesena podlaga nedotaknjena, je potrebno 
poškodovana območja (po možnosti samo te),  
rahlo obrusiti s brusnim papirjem (zrnje 
180-220). Upoštevajte, da ne smete brusiti 
pod temeljni premaz. Po brušenju in 
odstranitvi prahu, površino premažete z 
dvema slojema končnega premaza.
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b) če je poškodba globoka, brusimo
poškodovano  območje z brusnim papirjem  
(zrno 150-180) in odstranimo vse sloje barve. 
Nato nanesemo po en nanos impregnacije, 
temeljnega premaza in vmesnega premaza 
(fillerja). Sledi vmesno brušenje (zrno 240). 
Nato sledita dva nanosa transparentnega ali 
pokrivnega premaza v tonu predpisanem od 
proizvajalca oken. Vsi sloji se morajo pred 
naslednjim nanosom dobro posušiti. Za 
določitev končnega tona je priporočljivo celoten 
postopek opraviti na testnem vzorcu lesa.

c) temeljni premaz in končni premaz se ne

smeta nanašati pri temperaturi pod + 8 ° C  ali 
pri relativni vlagi nad 85%. Zgornje izdelke lahko 
redčimo z vodo in shranimo v zaprti embalaži pri 
temperaturi nad 5 ° C , približno 24 mesecev.

4. Zagotovljeno vzdrževanje:
Da bi upoštevali morebitne garancijske 
zahteve, sta običajno čiščenje in vzdrževanje 
obvezna, zato zagotovite, da lahko dokažete, 
da je billa oskrba izvedena, kot je opisano 
zgoraj

* Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
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