
Údržba a renovace dřevěných EURO oken

I. Běžná údržba povrchové úpravy eurooken:

- Pro omývání dřevěných částí oken by měl být používán pouze slabý roztok vlažné mýdlové vody.
- V žádném případě  by neměl  povrch ,který je  opatřený vodou ředitelnými  akrylátovými  barvami  

přijít  do styku s chemickými prostředky.  Zvlášť nebezpečné je období prvních týdnů po aplikaci 
povrchové úpravy, kdy barva ještě není dostatečně vyzrálá.

- Pro ošetření  povrchu je vhodné používat renovační balzám GORI 901, který prodlužuje životnost  
nátěru. Před jeho aplikací je potřeba povrch omýt vlažnou vodou.

- Nejchoulostivější částí oken jsou vodorovné profily rámů i křídel, na které působí stékající dešťová 
voda. Tyto plochy je třeba pečlivě sledovat. 

- Životnost povrchové úpravy mohou výrazně zkrátit rovněž mechanická poškození povrchu. Ta je 
nezbytně nutné co nejrychleji vyspravit nejlépe pomocí tvrdých vosků. Důležité je, aby poškození  
bylo  co  možná  nejrychleji  zaceleno.  Pro  opravu je  možno použít  i  barvu.  Nejprve  místo  lehce 
přebrousíme tak, abychom odstranili nečistoty,nebo mastnotu. Poté aplikujeme barevný základ Gori 
411 v potřebném odstínu. Po přeschnutí místo zaplníme lakem Gori 895. Lak dáme ve více vrstvách 
v závislosti na hloubce poškození. Mezi vrstvami je nutné dodržet dobu schnutí.( min.30. min při  
20ºC). V případě, že je nutno povrch sjednotit, opatříme celý díl jednou vrstvou renovačního nátěru 
Gori 895.

II. Renovace povrchové úpravy:
- V závislosti na působení povětrnostních vlivů je interval pro provedení renovace cca. 7 – 12 let.
- U barvy dochází k postupnému „sprašování“. Oslabenou vrstvu venkovního nátěru je proto nutné 

opatřit renovačním nátěrem.
- Nejprve se povrch omyje od běžných nečistot vlažnou mýdlovou vodou.
- Po zaschnutí se venkovní plochy oken lehce přebrousí br. papírem zrnitosti 200-220.
- Brusný prach odstraníme suchým hadrem.
- Přiznané spáry vyplníme plničem GORI FLEX, nebo Kawo CD 79
- Místa poškozené až na „dřevo“ je potřeba nejprve ošetřit základem GORI 411.
- Poté plochy odmastíme, např. čistič CLEHO C52 a necháme oschnout.
- Na takto připravený povrch naneseme podle potřeby 2 – 3  vrstvy nového nátěru GORI 895.

Důležitá upozornění:
- Pro aplikaci je nutné použít speciální štětec pro akrylátové barvy (plochý s hustým, jemným vlasem)
- Barva musí být určená pro nátěr štětcem.( GORI 895, GORI 894 ).
- Minimální teplota vzduchu  15°C.
- Nikdy nenatírat za přímého slunečního záření, ani na rozpálený povrch.
- U starších typů oken doporučujeme doplnit křídlové okapnice.
- Při složitějších opravách se poraďte se svým dodavatelem.
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