
 

 

WARUNKI  GWARANCJI  DREWNA 

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie wyroby pod warunkiem przestrzegania przez 

klienta podanych warunków konserwacji wyrobu oraz przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych. 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie 

wyrobu, uszczelnienia oraz inne elementy eksploatacyjne. Gwarancja nie obejmuje wysychania i paczenia się drewna, 

które jest naturalnym efektem zmian wilgotnościowych a także stabilnosci koloru drewna. 

 

KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA DREWNA 

 

Drewno zalecane przez producenta do zastosowań: 

- wewnetrznych: impregnowane i olejowane. 

- zewnetrznych: impregnowane i olejowane z zawartoscią pigmentu. 

- zewnętrznych: impregnowane HK Lasur, lub lakierowane. 

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na odporność drewna olejowanego, lakierowanego i lazurowanego jest gładkość 

oraz czystość powierzchni.  Drobne zarysowania lub uszkodzenia powierzchni, mogą wpłynąć na zmiany 

higroskopijne struktury drewna. Trwałość drewna w znacznym stopniu jest uzależniona od przestrzegania 

podstawowych zasad użytkowania i pielęgnowania. 

 

Zalecane metody sprzątania tylko i wyłącznie na sucho: 

 usuwanie drobnych nieczystości w postaci kurzu, piasku, liści za pomocą szczotek z miękkim włosiem. 

 usuwanie wody z powierzchni za pomocą zbieraczki przeznaczonej do czyszczenia okien. 

 przecieranie powierzchni tylko i wyłącznie suchą szmatką najlepiej z dodatkiem mikrofibrylów. 

 

Do pielęgnacji drewna olejowanego,lakierowanego czy lazurowanego stosuje się specjalne środki o charakterze 

zabezpieczającym. 

Czynności związane z pielęgnacją drewna  wykonujemy w regularnych odstępach czasowych wynoszących 6 

miesięcy. Takie postępowanie chroni przed koniecznością przeprowadzania gruntownej renowacji. Nie kontrolowanie 

pielegnacji spowoduje przez warunki atmosferyczne zszarzenie, a nawet powstanie reys. W sprzedaży dostępna jest 

gama produktów renomowanych firm przeznaczonych do pielęgnacji drewna w zależnosci od jego wykonanej powłoki. 

 

Zasady eksploatacji i konserwacji: 

 olej pielęgnujący – jest to środek do drewna olejowanego w kolorze naturalnym lub z dodatkiem 

pigmentu. Stosowany jako preparat odświeżający i pielęgnujący kiedy drewno staje się matowe i szarzeje. 



 

 

Ułatwia pielęgnację i zwiększa odporność drewna na szarzenie oraz  zabrudzenia, głównie  z 

przeznaczeniem do wewnątrz. Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach cztero 

godzinnych. 

 olej z podwyższoną protekcją UV – jest to olej bezbarwny ze zwiększoną protekcją przeciw szarzeniu 

drewna spowodowaną bardzo silnym i wielogodzinnym codziennym nasłonecznieniem. Zaleca się 

dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach czterogodzinnych. 

 olej z dodatkiem pigmentu – jest to olej z zawartością barwnika przeznaczonego dla danego gatunku 

drewna.Charakteryzuje się zwiększona ilością bioksyd i przeciwutleniaczy, które chronią drewno przed 

mchami,glonami,zgniliznie i owadom.Stosowany głównie dla produktów w bliskim kontakcie z zielenią. 

Zaleca się dwukrotne nałożenie i wypolerowanie w odstępach czterogodzinnych. 

 płyn do pielęgnacji  podłóg – zwykłe czyszczenie - używane do bieżącej pielęgnacji z przeznaczeniem 

dla zabrudzonego drewna olejowanego lub lakierowanego, lazurowanego. Jest to specjalny płyn 

czyszczący z dodatkową zawartością wosku który wytwarza na drewnie odnawialną powłokę ochronną. 

Zaleca się po umyciu wyłaczyć produkt z eksploatacji na dwie godziny. 

 pasta lub krem pielęgnacyjny – wydajny środek do konserwacji i zabezpieczenia olejowanego lub 

lazurowanego  drewna. Działa odświeżająco a jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę powierzchni i 

uwydatnia piękno usłojenia. Zaleca się  dwukrotne nałożeniu pasty lub kremu w odstępach 

czterogodzinnych.Do zastosowania na zewnątrz jak i do wewnątrz w odstepach szesciomiesięcznych. 

 intensywny zmywacz – służy do gruntownego czyszczenia drewna olejowanego. Usuwa różne rodzaje 

brudu:tłuszcze,pleśń. Po przemyciu intensywnym zmywaczem należy dwukrotnie zaimpregnować drewno 

krajowe i jednokrotnie drewno egzotyczne w odstępach dwu godzinnych i nałożyć dwukrotną warstwę 

oleju z pierwotnym przeznaczeniem w odstepach czterogodzinnych. 

 oleje, lakiery, lazury naprawcze – przeznaczone dla  konkretnego typu powłok wykończeniowych do 

napraw punktowych jako środek  pielęgnujący, odświeżający i przedewszystkim zabezpieczający.Zaleca 

się natychmiastowe usuwanie powstających uszkodzeń. 

 

RENOWACJA. 

 

W przypadku długiej eksploatacji i w wyniku koniecznosci przeprowadzenia renowacji drewna należy przeprowadzić 

procedury zgodne z jego pierwotną technologia wykonania. Do zdjęcia powłok olejowanych używamy zmywaczy a do 

olejowanych i lazurowanych papieru ściernego o ziarnistosci 360 – 400 aż do uzyskania surowego materiału.  

W każdej technologii drewno trzeba najlepiej jedno lub dwukrotnie zaimpregnować w odstepach dwugodzinnych i 

ponownie w odstępach czterogodzinnych dwukrotnie zaolejować lub położyć  lazurę, zgodnie z wymaganym 

przeznaczeniem. 

Tak równięż należy postępować z lakierem i farbą stosując się do wymogów producenta dotyczącego czasu 

schnięcia. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze ( przy minimum plus 18 – 20 ͦ   C ) 

 


