KARTA SERWISOWA

N A P R AW D Ê D O B R A D E C Y Z J A
Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru:
nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak¿e
optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale¿¹ do
najwa¿niejszych elementów architektonicznych
kszta³tuj¹cych wygl¹d fasad i przestrzeñ wewn¹trz domu.
Drewniane okna doskonale pasuj¹ zarówno do domów
zbudowanych w stylu tradycyjnym jak i nowoczesnym.

Okno drewniane, jak ka¿dy
wartoœciowy przedmiot, wymaga
regularnej pielêgnacji i
konserwacji. Na piêkno i
funkcjonalnoœæ drewna
negatywnie wp³ywaj¹ czynniki
fizyczne (zanieczyszczenie
p o w i e t r z a , p r o m i e n i e U V,
temperatura, wilgoæ) a tak¿e
biologiczne (bakterie, grzyby,
insekty). Aby stworzyæ warunki
dla doskona³ej ochrony, a
równoczeœnie nadaæ im
atrakcyjny wygl¹d, Pañstwa okna
zosta³y pokryte bazuj¹cymi na
wodzie systemami pow³ok GORI.

W jaki sposób
konserwowaæ
o k n a
drewniane, aby
jak najd³u¿ej
utrzymywa³y
s w o j ¹
funkcjonalnoœæ
i dekoracyjny
wygl¹d, a
Pañstwo byli
zadowoleni z
dokonanej
inwestycji?

W przypadku g³êbokich uszkodzeñ powierzchni
konieczna jest odbudowa pow³oki lakierniczej. W tym celu
radzimy skontaktowaæ siê z dostawc¹ okien lub
regionalnym przedstawicielem Dyrup.
W przypadku stwierdzenia niewielkich uszkodzeñ
przeszlifowaæ te miejsca papierem œciernym a nastêpnie
odkurzyæ i na³o¿yæ pêdzlem dwie warstwy GORI 894.
Produkt dostêpny jest w kolorach transparentnych i
kryj¹cych w opakowaniach o pojemnoœci 5 litrów.

Uwaga! Renowacja za pomoc¹ GORI 894 nie mo¿e
nastêpowaæ bezpoœrednio po zastosowaniu GORI 901
wymagany jest oko³o dwumiesiêczny odstêp czasu. Nie
stosowaæ GORI 894 i GORI 901 gdy temperatura na
zewn¹trz jest ni¿sza ni¿ 8°C, a wzglêdna wilgotnoœæ
powietrza wy¿sza ni¿ 85%.

Do dalszej pielêgnacji polecamy u¿ycie œrodka do
pielêgnacji drewna o nazwie GORI 901. Dziêki
regularnemu zastosowaniu tego produktu (1-2 razy w
roku) odbudowywane s¹ w³aœciwoœci ochronne pow³oki
przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, a
¿ywotnoœæ okien wyd³u¿a siê znacz¹co. GORI 901
nadaje matowym powierzchniom okien drewnianych
nowy po³ysk oraz dodatkowo chroni przed wp³ywem
czynników atmosferycznych.
Sposób u¿ycia GORI 901: Produkt nanosimy
równomiernie na powierzchniê przy u¿yciu miêkkiej
szmatki.
Proszê pamiêtaæ, ¿e konserwacja, renowacja, czyszczenie
i pielêgnacja drewnianych okien, drzwi i okiennic
powinna odbywaæ siê w regularnych odstêpach czasu,
zale¿nych od koloru, ekspozycji na dzia³anie czynników
atmosferycznych, a ju¿ zawsze przy zwietrzeniu i
zszarzeniu powierzchni.
Podczas wykonywania zabiegów pielêgnacyjnych
kontrolujcie te¿ Pañstwo elementy okienne pod k¹tem
mo¿liwych uszkodzeñ. Prace naprawcze powinny byæ
wykonywane jak najszybciej. Dziêki temu zabezpieczaj¹
Pañstwo d³ugotrwa³¹ funkcjonalnoœæ Waszych okien.
Je¿eli to mo¿liwe prosimy o podpisanie Umowy
Serwisowej. W ten sposób przenios¹ Pañstwo obowi¹zek
kontroli i konserwacji okna na producenta okien b¹dŸ
firmê montuj¹c¹ (wi¹¿e siê to z regularn¹ inspekcj¹ w
ramach Umowy o Konserwacji).

Nale¿y chroniæ okna podczas monta¿u i nastêpuj¹cych
po nim pracach przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.
Najlepiej na³o¿yæ na nie foliê.

Przy u¿yciu taœmy klej¹cej do oklejania okna proszê
upewniæ siê u producenta o mo¿liwoœci jej stosowania.
Nieodpowiednie taœmy klej¹ce mog¹ spowodowaæ
uszkodzenia pow³oki okiennej. Proszê pamiêtaæ, ¿e
taœmy klej¹ce przy ich d³ugotrwa³ym u¿yciu równie¿
mog¹ prowadziæ do zniszczenia pow³oki.

Gdy wszystkie czynnoœci budowlane przebiegaj¹ce
wewn¹trz i na zewn¹trz budynku zostan¹ ukoñczone,
proszê œci¹gn¹æ ochronne przykrycie. Proszê zadbaæ
o odpowiedni¹ wentylacjê pomieszczenia, aby
pozosta³a wilgoæ szybko odparowa³a.

