
 
 
 
 
Instrukcje obs ugi, konserwacji 
i utrzymania dobrego stanu  
technicznego 
dla drewnianych okien i drzwi 
 
 
1. Zalecenia po monta u/ - w czasie budowy 
 

 Ochrona elementów  
Prosimy o zwrócenie uwagi na prawid ow  ochron  wszystkich elementów w 
czasie ca ego czasu budowy! 

 
 Oklejanie odpowiednimi ta mami 

 W celu unikni cia uszkodze  do obklejania okien w czasie budowy stosowa  
ta my klej ce nadaj ce si  wy cznie do powierzchni z akrylu. 

 
 Czyszczenie szyb 

Nie dopuszcza  do uszkodze  powierzchni szyb. 
Naklejki i zabrudzenia usun  najpó niej 3 miesi ce po monta u okien, 
poniewa  promieniowanie s oneczne sprawia, e te zakryte powierzchnie 
stan  si  matowe. 

 
 Czyszczenie silikonu 

Silikon ca kowicie twardnieje dopiero po 3-4 tygodniach. Dlatego te  wszystkie 
miejsca pokryte silikonem nale y przemywa  du  ilo ci  wody (z delikatnym 
rodkiem czyszcz cym) i bez wywierania nacisku. W ten sposób unika si  tzw. 

"efektu cierania gumk ", czyli wycierania cz steczek silikonu z powierzchni.. 
 

 Czyszczenie powierzchni drewnianych 
Sprawdzi  powierzchnie na uszkodzenia. Miejsca uszkodzone od razu 
samodzielnie usun  (patrz wskazówki dot. konserwacji) lub zleci  to 
fachowcowi. Powierzchnie oczy ci  dopiero po ok. 6 tygodniach. Zabrudze  
nie nale y przy tym usuwa  poprzez intensywne pocieranie na sucho. w ten 
sposób mo e doj  do uszkodzenia powierzchni. 

 
 Intensywne wierzenie 

W celu unikni cia usterek i negatywnej reakcji konstrukcji drewnianej 
konieczna jest wystarczaj ca i obejmuj ca du e powierzchnie wentylacja 
pomieszcze  (szczególnie w fazie budowy). Pozostawienie uchylonego okna 
nie wystarcza. 
 

 Faza budowy 
Podczas fazy budowy nale y unika  wysokiej wilgotno ci powietrza (>55 %). Z 
regu y wystarcza odpowiednie przewietrzanie. Poza tym mo na zastosowa  
urz dzenia osuszaj ce o odpowiednio du ej mocy. 
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2. Instrukcja obs ugi 
 
Niniejszy rozdzia  zawiera wskazówki dot. prawid owej i bezpiecznej obs ugi okna i 
drzwi balkonowych. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Po o enie 
uchylone 
skrzyd a

Po o enie 
zamkni te 

Po o enie 
otwarte 
skrzyd a

Zwróci  uwag  na nast puj ce ród a 
niebezpiecze stwa!

Nie wprowadza  adnych 
przedmiotów w szczelin  
pomi dzy skrzyd em a 

Uwa a , aby cz ci cia a nie 
zosta y zakleszczone w szczelinie 
pomi dzy skrzyd em a 

Nie obci a  dodatkowo okna! 

Nie dociska  okna w kierunku 
o cie a! 

Uwa a  przy otwieraniu skrzyd a. 
Niebezpiecze stwo zranienia w 
wyniku silnego podmuchu wiatru!

Uwa a  przy otwieraniu skrzyd a. 
Niebezpiecze stwo wypadni cia! 

Prosimy równie  stosowa si  do wskazówek wytycznych dla u ytkowników ko cowych pod adresem 
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3. Piel gnacja oku  
 
Pa stwa okna i okna balkonowe s  wyposa one w wysokiej jako ci okucia 
rozwierano-uchylne. Te okucia nale y regularnie kontrolowa  na uszkodzenia, 
odkszta cenia i prawid owe osadzenie; jest to wa ne poniewa  niektóre z tych oku  
posiadaj  w a ciwo ci wp ywaj ce na bezpiecze stwo.  
W celu zapewnienia bezusterkowego i wygodnego dzia ania okien opisane ni ej 
prace konserwacyjne nale y wykonywa  co najmniej raz do roku. 
 

 Cz ci oku  posiadaj ce w a ciwo ci wp ywaj ce na bezpiecze stwo nale y 
sprawdzi  na mocne osadzenie i zu ycie. Je eli to konieczne, doci gn  
ruby i zleci  wymian  wadliwych cz ci fachowcowi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Poz.: A, C, D 
Miejsca smarowania 
maj ce wp yw na 
dzia anie 

Poz.: B 
Miejsca smarowania  
maj ce wp yw na 
bezpiecze stwo 

Prosimy równie  stosowa  si  do wskazówek wytycznych dla u ytkowników ko cowych pod adresem 
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 Cz ci ruchome, miejsca zamkni , zamykacze nale y naoliwia  lub nanosi  
na nie odpowiedni smar (nadaj  si  do tego takie rodki smarownicze jak np. 
olej penetruj cy - bez silikonu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W czasie malowania, lakierowania powierzchni nale y uwa a , aby nie pokry  
np. cz ci oku . 

 
 Okucia okien powinny by  tak ustawione, aby ich obs uga nie sprawia a 

trudno ci. Ustawienia powinien dokona  fachowiec. 

 

Prosimy równie  stosowa  si  do wskazówek wytycznych dla u ytkowników ko cowych pod adresem 
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4. Piel gnacja i konserwacja powierzchni drewnianych 
 
Obowi zuje nast puj ca zasada: “Piel gnowa  zamiast malowa “ 
To znaczy, e regularna i prawid owa piel gnacja wyd u a okres, po zako czeniu 
którego konieczne jest ponowne malowanie okien w celach konserwacyjnych; 
wyd u a ona równie  znacznie okres eksploatacji okna. 
To zupe nie normalne, e powierzchnie wystawione na dzia anie warunków 
atmosferycznych (tak e powierzchnie z metalu i tworzyw sztucznych) wymagaj  
odpowiednich zabiegów piel gnacyjnych. 
Ju  po samym monta u, a potem w rocznych odst pach nale y sprawdza  
powierzchnie wszystkich elementów na uszkodzenia. 
 
 
Jak nale y prawid owo piel gnowa  powierzchnie? 

1. Czyszczenie powierzchni 
Powierzchnie zewn trzne i wewn trzne okna (równie  powierzchnie przylgi) 
nale y czy ci  du  ilo ci  wody zmieszanej z agodnym rodkiem myj cym, 
takim ja np. neutralne myd o (zalecamy rezygnacj  ze rodków chemicznych). 
Aby unikn  sta ych uszkodze  nale y zrezygnowa  ze stosowania rodków 
szoruj cych, we ny stalowej, g bek szoruj cych, ostrzy itd.. 
Czyszcz c powleczone powierzchni, nale y zrezygnowa  z tarcia, 
szorowania, jak równie  stosowania r cych rodków myj cych. Wszystkie te 
dzia ania i rodki powoduj  uszkodzenie pow ok. 

 
2. Nanoszenie mleczka  

Po czyszczeniu na elementy okna nale y nanie  specjalne mleczko 
piel gnuj ce (dost pne u producenta okien). Takie mleczko polepsza wygl d 
pow oki malarskiej, jest dobr  ochron  przed czynnikami atmosferycznymi i 
sprawia, e powierzchnie okna wygl daj  estetyczniej. 
W czasie tych czynno ci nale y zwróci  uwag  na ewentualne uszkodzenia 
powierzchni. 
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Wskazówki dot. prawid owej piel gnacji powierzchni: 

 Jasne pow oki malarskie wymagaj  cz stszych czynno ci piel gnacyjnych 

 Uszkodzenia powierzchni nale y jak najszybciej usun . 

 Co 3 miesi ce przeprowadza  kontrol  powierzchni na uszkodzenia. 

 Miejsca podlegaj ce wi kszemu zu yciu – np. dolny skos kraw dzi skrzyde  

lub miejsca z drewna o przekroju czo owym nale y piel gnowa  o czy ci  

cz ciej. 

 Stosowa  wy cznie farby i rodki piel gnacyjne o wysokiej jako ci 
 
Jak nale y prawid owo konserwowa  powierzchnie? 
 

 Stwierdzone wady pow oki malarskiej natychmiast usun  i poprawi  (wa ne!), 
bo wad tych pó niej nie b dzie mo na albo w ogóle usun , albo ich 
usuni cie zwi zane b dzie z du ym nak adem pracy i kosztów. 

 
 W wymaganych odst pach czasu powierzchnie nale y oczy ci  na zewn trz i 

wewn trz, lekko oszlifowa  i pokry  tylko raz warstw  lakieru, który 
zastosowa  równie  producent okna. U producenta okien mo na si  
dowiedzie  , jaki typ lakieru zosta  zastosowany. 

 
 Ogólne zalecenia dot. piel gnacji i konserwacji okien podaj  nast puj ce 

okresy czasu:  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Uszkodzenia nale y usuwa  natychmiast. W ten sposób mo na unikn  
uszkodze  drewna spowodowanych wnikaj c  wod .  

  

 

Silne dzia anie czynników atmosferycznych (strona wystawiona na ich 
dzia anie) 

co 2 do 3 lat 

Dla jasnych odcieni farb i normalnego oddzia ywania czynników 
atmosferycznych 

co 2 do 3 lat 

Dla kryj cych odcieni farb i normalnego oddzia ywania czynników 
atmosferycznych 

co 5 do 15 lat 

Dla rednich odcieni farb i normalnego oddzia ywania czynników 
atmosferycznych 

co 4 do 10 lat 
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5. Wietrzenie 
 
„Prawid owe wietrzenie“ oznacza zdrowsze mieszkanie i oszcz dno ci ogrzewania! 
 
Aby unikn  zbierania si  wody na szybach termicznych, wilgotnych cian w 
mieszkaniu, plam spowodowanych ple ni  lub grzybami w rogach pokojów itd., 
zalecamy stosowanie si  do nast puj cych wskazówek: 
 

 Rano wietrzy  wszystkie pomieszczenia przez 20-30 minut! 
 
 W zale no ci od wykorzystania pomieszcze , wietrzy  je równie  w ci gu dnia 

3-4 razy przez 15 minut.! 
 

 Poniewa  okno w pozycji uchylonej nie zapewnia prawid owego wietrzenia, 
okna nale y szeroko otworzy . W tym czasie nale y wy czy  ogrzewanie! 

 
 Je eli takie gwa towne wietrzenie nie jest mo liwe ze wzgl du akustycznych lub 

bezpiecze stwa, nale y zwróci  si  do sklepu specjalistycznego, . 
 który na pewno b dzie posiada  informacje na temat prawid owego wietrzenia 
w takich wypadkach . 
 
 

Dzisiejsze warunki ycia bardzo cz sto uniemo liwiaj  takie gwa towne i d ugie 
wietrzenie. Tak e nowoczesne budynki posiadaj  bardzo dobr  izolacj  termiczn . W 
takim wypadku nale y porozmawia  z architektem lub fachowym zak adem w celu 
znalezienia energooszcz dnego rozwi zania s u cego zastosowaniu 
kontrolowanego urz dzenia wentylacyjnego.. Rozwi zanie takie pozwali na uzyskanie 
odpowiedniej izolacyjno ci termicznej i zdrowego klimatu w pomieszczeniach. 
 
 


