
 

Návod na údržbu a ošetřování repasovaných oken a dveří 
 

Intervaly údržby a ošetření: 
Údržba a ošetření, jak jsou dále popsány, musí být prováděny minimálně 2x ročně a objednatel je povinen o této 

údržbě vést prokazatelnou dokumentaci. Dodavatel nátěrového systému firma Colora si v rámci stanovené 

garance vyhrazuje právo provádět namátkovou kontrolu prováděné údržby a ošetření. 

 

Povrchy: 
Nátěr podléhá podle polohy a podle ochrany budovy různým povětrnostním vlivům a vlivům okolí. Změny 

v barvách a opotřebení povrchu, které se projeví v průběhu užívání výrobku lze považovat za následky působení 

počasí a prostředí a nelze je uznat jako vady, za něž výrobce zodpovídá. 

Pokud se při prohlídce zjistí poškození, které není rychle odstraněno, může dojít k dalším poškozením 

způsobeným vniknutím vody, a tím k degradaci dřeva a poškození výrobků. 

Proto je třeba poškození ihned opravit opravným lakem. 

Po prohlídce a případné opravě je třeba všechny výrobky z vnější strany, které byly opravovány ošetřit 

stanoveným ochranným prostředkem, který zakoupíte u firmy Kerner. 

Ošetření vnějších stran oken ochranným prostředkem HH 8012, je nutno pro uznání případných reklamačních 

nároků provádět v pravidelných intervalech 2x ročně. O tomto ošetření vede objednatel prokazatelnou 

dokumentaci. 

Vzhledem k působení UV záření na povrchovou úpravu výrobků stanovuje dodavatel nátěrových hmot Sayerlack 

firma Colora provést každý rok od předání výrobků kontrolu odbornou firmou a po zhodnocení stavu povrchové 

úpravy provést případně ošetřovací nátěr, který zakoupíte u firmy Kerner případně přímo u firmy Colora. 

Provedení této kontroly zajišťuje objednatel. 

 

Kování: 
Kování oken je ke dni předání díla seřízeno.  

Části kování se pravidelně zkouší na vůli a kontroluje opotřebování. Dle potřeby se dotáhnou šrouby upevnění, 

příp. vymění části. 

Pokud by křídla při otevírání zachytávala o dolní náběh, musí být kování seřízeno. 

Všechny pohyblivé části a všechny uzavírací části kování, se ošetří olejem dodávaným firmou Roto, nebo olejem 

na šicí stroje min. 1x ročně. 

Uživatel může použít k údržbě jenom takové čistící a ošetřovací prostředky, které ochranu proti korozi na kování 

neovlivní. 

Uživatel je povinen kontrolovat pravidelně stav povrchové úpravy kování, v případě poškození povrchu je nutné 

provést neprodleně jeho opravu odbornou firmou. 

 

Těsnění skel: 
U skel dřevěných výrobků je zatmelení provedeno silikonovým nebo sklenářským tmelem. Pokud by vznikly 

trhliny ve spárách, musí být poškozené zatmelení okamžitě opraveno, aby se zabránilo vniknutí vody. 

Pokud by i přes dodržení intervalů údržby a ošetření došlo k poškození, obraťte se ihned na svého dodavatele. 
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