Zowosan ® Pflegeset

Vše dùležité na jednom místì
1. Ihned po zabudování bìhem stavebních prací: Olepit
schválenou lepící páskou a okno uvést do polohy „vyklopeno”

Údržba drevených oken a dverí

2. Po stavebních pracích: Kontrola pøípadných poškození oken
3. Lehká poškození povrchu laku: Ošetøit lazurou
Zowosan® Schutzlasur
4. První èištìní: Nejdøíve po šesti až osmi týdnech prostøedkem
Zowosan® Reiniger, následnì aplikace Zowosan® Schutzemulsion

»S minimálnímy
náklady maximální
životnost a
funkcnost stavebních
prvku.«

5. Udržovací opatøení po šesti mìsících nebo u chránìných
konstrukcí jako napø. døevohlíníková okna každé dva roky:
Použití prostøedku Zowosan® Schutzemulsion
6. Vždy po jednom roce: Kontrola všech oken; pøípadná poškození
opravit lazurou Zowosan® Schutzlasur a následnì ošetøit
prostøedkem Zowosan® Schutzemulsion

Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59 · D-67547 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 30020 · Fax: +49 (0) 6241 37690
E-Mail: kontakt@zobel-worms.de

Aby døevo dlouho žilo!
Døevo je stavební hmota s dlouhou historií a budoucností,
dýchá a žije.Ochrana pøed venkovnímy vlivy jako vítr a
vlhkost rozhoduje o životnosti této suroviny. Díky více
vrstvým výstavbám povrchových úprav Zowosan lakù a
lazur jsme vytvoøili podmínky proto, aby si Vaše døevìná
okna, dveøe a brány pøi správném ošetøování a údržbì
zachovala po dlouhou dobu svou zvláštní kvalitu. K udržení
hodnoty se doporuèuje provádìt èištìní a údržbu minimálnì
1 až 2x roènì. U èerstvì povrchovì upravených oken si dejte
èas: tato byste mìli èistit výhradnì produktem Zowosan
Reiniger a to až po uplynutí nejménì šesti až osmi týdnù.
Ve Vaší sadì Zowosan Pflegeset naleznete vše co je
zapotøebí pro zachování dlouhé kvality Vašich døevìných
oken, dveøí a vrat.

Úplnì jednoduché optimální èištìní
Prvotní hrubé èištìní se provádí vlákna nepouštìjící utìrkou
a teplou vodou. V pøípadì potøeby je možno pøidat jemný
neutrální èistiè. Následnì se nanese na okno produkt
Zowosan Reiniger a nechá krátce pùsobit, následnì se vše
setøe pøiloženou houbièkou a èistou vodou.

Péèe o rám a køídlo v jednom okamžiku.
Proto, aby bylo dosaženo optimální ochrany oken a brilance
barevného odstínu zùstala dlouho zachována, doporuèujeme
povrch oživit 1 - 2x roènì. Použitím ošetøovacího produktu
dosáhnete perfektnì ochránìného a opticky bezvadného
povrchu, protože tento uzavøe všechny mikrotrhliny.
Produkt Zowosan Schutzemulsion se nanáší na oschlý
povrch v tenké rovnomìrné vrstvì èistou houbièkou.
Zaschlý povrch se následnì vyleští hadøíkem. Je tøeba
vzít v potaz rozdíly v lesku pro pøípad speciálních v matu
provedených koneèných povrchových úprav.
Odstranìní lehkých poškození není žádný problém.
Malá mechanícká poškození (napø. po spadu krup)
trhlinky a škrábance (v prùmìru do 2 cm) mùžete bez
problémù odstranit. Postižené místo lehce rozbrousit
a následnì ošetøit produktem Zowosan Schutzlasur.

Obèas je potøeba i renovace povrchu oken.
Všechny povrchy, zvláštì ty ve spodní ètvrtinì oken, ale
i hrany, po kterých teèe voda, by mìly být s pravidelností
kontrolovány a pokud je to zapotøebí opatøeny renovaèním
nátìrem za použití Zowosan lakù a lazur. Následující tabulka
Vám dá doporuèení pro renovaèní intervaly.

www.zobel-worms.de

Krok 1: Zaøazení døevìných oken a dveøí
Zjištìní skupiny zatížení. Skupina zatížení vyplyne ze situace zatížení povìtrností,
které jsou døevìné stavební prvky po zabudovaní vystaveny: zpùsob zabudování
šíøka pøesahu støechy a poloha objektu v tom rovnìž hrají svou roli.
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Skupina podle zatížení
0 nepøímé zatížení povìtrností
n
1 lehké zatížení povìtrností
n
2 støednì tìžké zatížení povìtrností
n
3 silné zatížení povìtrností
n
4 velmi silné zatížení povìtrností
n
}
Zjistìte si na spodní stranì, jaká se Vám nabízí volba nátìrového systému.

Krok 2: Zaøazení døevìných oken a dveøí
Zjistìte si odpovídající nátìr. Po zjištìní si skupiny podle zatížení na horní stranì
si zde mùžete vyèíst, který druh nátìru, ve kterém odstínu se dá doporuèit pro
venkovní døevìné stavební prvky a zároveò získáte doporuèení pro prùbìh
renovaèních intervalù.
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Doporuèený renovaèní interval
5 a více let (velmi doporuèeno)
n
3 – 4,5 let (doporuèeno))
n
2 – 2,5 let (dá se ještì doporuèit)
n
ménì než 2 roky (nedoporuèuje se)
n
výraznì ménì než 2 roky (podle smìrnic IFT nepøípustné)
n
Pøi používání prostøedku Zowosan® Schutzemulsion 1 až 2x roènì
}
se tyto renovaèní intervaly výraznì prodlužují.
Zdroj: za podpory spolkového svazu ProHolzfenster e.V., www.proholzfenster.de

