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KARTA GWARANCYJNA 
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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wood Glass Team Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 
58, 88-320 Strzelno, jako producent wyrobów stolarki 
otworowej drewnianej oznaczonych w powyższej Karcie 
Gwarancyjnej, gwarantuje, że wyroby te są wolne 
od wad produkcyjnych (fabrycznych) oraz wykonane 
zostały z materiałów najwyższej jakości.

2. Gwarancją objęte są wyroby, których wady wynikają  
z wadliwego wykonania lub wad materiałowych  
ukrytych w: konstrukcji wyrobu, powłoce malarsko- 
lakierniczej, okuciu, uszczelce lub szybie pod warunkiem, 
że nie są dopuszczone przez normę PN-EN 14351-1.

3. Gwarancja udzielana jest na okres: 
a. Stolarka okienna (na konstrukcję wyrobu):  
5 lat – w przypadku montażu przez serwis posiadający 
autoryzację Wood Glass Team, 
2 lata – w przypadku montażu własnego lub przez  
nieautoryzowany serwis 
b. Stolarka drzwiowa (na konstrukcję i powłoki malarsko 
– lakiernicze): 2 lata 
c. Drzwi balkonowe HS (na konstrukcję wyrobu): 2 lata 
d. Nakładki aluminiowe: 10 lat 
e. Szyby zespolone: 5 lat 
f. Powłoki malarsko-lakiernicze:  
4 lata – w przypadku systemu 3-warstwowego; 
5 lat – w przypadku systemu 4-warstwowego; 
g. Okucia: 2 lata 
h. Pozostałe akcesoria (w postaci klamek, nawiewników, 
niskiego progu, parapetów, rolet itp.): wyrób objęty 
gwarancją producenta.

4. Warunkiem gwarancji jest odpowiedni wpis dokonany 
przez autoryzowany serwis w protokole odbioru robót 
montażowych.

5. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie  
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Na dowód udzielenia gwarancji Wood Glass Team  
sp. z o.o. wystawia za pośrednictwem punktu sprzedaży  
kartę gwarancyjną. 
a. Podpisanie karty gwarancyjnej przez Klienta jest 
równoważne z zaakceptowaniem warunków gwarancji. 
b. Karta gwarancyjna jest ważna tylko wtedy, gdy jest 
wypełniona czytelnie, poprawnie i w całości. 
c. Wszelkie zmiany w treści karty gwarancyjnej  
dokonywać może wyłącznie upoważniona osoba oraz 
muszą być pieczętowane podpisem oraz pieczęcią 
gwaranta pod rygorem utraty gwarancji. 
d. Karta gwarancyjna jest integralnym załącznikiem 
książki gwarancyjnej.

7. Gwarancja liczona jest: 
a. W przypadku montażu przez nieautoryzowany serwis 
– od daty wystawienia Kupującemu dowodu sprzedaży 
fabrycznie nowego wyrobu i uiszczeniu przez Niego 
należności za wyrób oraz odebraniu go w wymaganym 
terminie. 
b. W przypadku montażu przez autoryzowany serwis 
Wood Glass Team – po dokonanym montażu  
i podpisaniu końcowego protokołu robót montażowych.

8. Gwarancja obejmuje: 
a. Wyroby, które nie doznały uszkodzeń podczas  
transportu, składowania montażu i eksploatacji 
z winy Kupującego. 

b. Wyroby, które były magazynowane według  
wymogów normy PN-B-05000:1996  
(pakowanie, przechowywanie, transport). 
c. Wyroby montowane przez autoryzowany serwis  
zgodnie z instrukcją montażu Wood Glass Team lub 
według obowiązujących norm i przepisów budowlanych 
udokumentowane protokołem odbioru robót  
montażowych podpisanym przez Klienta lub osobę  
do tego upoważnioną. 
d. Wyroby montowane po zrealizowaniu prac mokrych  
w budynku (tynkowanie, wylewki itp.) z zastrzeżeniem 
prawa wglądu do Dziennika Budowy z opisem  
i terminem wykonanych prac. 
e. Wyroby, które były użytkowane zgodnie z instrukcją 
użytkowania podaną przez Wood Glass Team Sp. z o.o. 
oraz nie były naprawiane lub nie noszą śladów zmian 
dokonanych we własnym zakresie.

9. Gwarancja nie obejmuje: 
a. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych 
oraz wywołanych przez nie wad. 
b. Wyrobów o obniżonej cenie z racji występujących wad 
lub uszkodzeń zaakceptowanych przez Klienta. 
c. Wad powstałych przy niewłaściwym transporcie, 
składowaniu, montażu oraz użytkowaniu  
przez Kupującego. 
d. Montażu niezgodnego z wytycznymi Wood Glass 
Team Sp. z o.o. oraz ogólnymi normami i przepisami 
budowlanymi. 
e. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych 
niezależnych od Wood Glass Team Sp. z o.o.  
(np. powódź, pożar, gradobicie, huragan). 
f. Eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem wyrobu. 
g. Rozregulowania okuć (za regulację oraz konserwację 
okuć odpowiada Klient). 
h. Wad niewidocznych po montażu wyrobu, a które nie 
wpływają na jego właściwości użytkowe.

10. Wood Glass Team Sp. z o.o. w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za: 
a. Wyroby użytkowane w pomieszczeniach o względnej 
wilgotności powietrza poniżej 40% lub przekraczającej 
70% - co może doprowadzić do pęcznienia drewna  
i powodować uszkodzenia oraz deprecjację elementów  
i podzespołów wyrobu. 
b. Uszkodzenie powłoki malarsko-lakierniczej, szyb, okuć 
oraz uszczelek (stosowanie niewłaściwych środków  
do mycia, taśm zabezpieczających, zabrudzenia tynkiem, 
gipsem, pianką montażową, farbą itp.). 
c. Zmiany koloru wywołane przez czynniki atmosferyczne 
(słońce, sól, kwaśne deszcze, zjawiska powodujące  
korozję itp.). 
d. Montaż i eksploatacje w strefie nadmorskiej  
standardowych okuć i elementów aluminiowych  
– w wymienionej strefie winny być zamówione okucia  
i elementy aluminiowe o podwyższonej odporności na 
działania środowiska o dużym zasoleniu. (Odległość 
budynku od wybrzeża winna być >30km mierzona  
w linii prostej). 
e. Uszkodzenia wywołane przez montaż elementów 
miedzianych (np. opierzenia) do stolarki otworowej  
w przypadku jasnych powłok malarsko-lakierniczych. 
f. Różnice w tonacji i strukturze powłoki malarsko- 
lakierniczej wynikające ze zróżnicowanych cech budowy 
drewna. Dotyczy to w szczególności gatunku drewna 
meranti i dąb, pokrytych kolorami lazurowymi  
lub powłoką transparentną. 
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g. Kondensacje pary wodnej w obszarze zbiegu szyby  
z ramą okienną, na powierzchni okuć, nawiewników  
– spowodowane niesprawną wentylacją mechaniczną 
lub urządzeń nawiewnych. 
h. Dokonane zmiany konstrukcyjne przez Klienta, jak 
struganie, zmiana okuć, uszczelek, montaż  żaluzji,  
rolet, krat itp. – naruszających konstrukcję wyrobu. 
i. Renowację stolarki przez Klienta w czasie trwania 
gwarancji. 
j. Naturalne zużycie wyrobu podczas jego użytkowania.  
k. Uszkodzenia i pęknięcia szyb oraz dopuszczalne 
ich wady (dopuszcza się wady szyb zespolonych 
dopuszczalne przez normy: PN-EN 1279-1, PN-EN 12150-1, 
PN-EN 572-2, PN-EN 1096-1.)

11. W okresie gwarancyjnym naprawy wyrobów  
dokonywane mogą być jedynie przez autoryzowany 
serwis.

12. W przypadku stwierdzenia wad Klient zobligowany jest 
do przekazania informacji o tym zdarzeniu niezwłocznie 
o daty ich stwierdzenia. Wady zaistniałe po wydaniu 
wyrobu winne być zgłoszone do 14 dni od daty zakupu, 
jednak nie później niż przed montażem.  
Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować 
odrzuceniem reklamacji.

13. Reklamacje należy składać w formie pisemnej/ 
elektronicznej – czytelnie i rzetelnie wypełnić  
obowiązujący formularz zgłoszenia reklamacyjnego, 
który jest dostępny na stronie www.woodnatural.pl

14. Reklamacje rozpatrywane będą w sposób uznany 
według Wood Glass Team Sp. z o.o. w ciągu 14 dni  
od daty jej wpływu w formie pisemnej do Wood Glass 
Team Sp. z o.o.

15. W przypadku uznania reklamacji, że wyrób ma wady 
niedopuszczalne odpowiedzialność Wood Glass Team 
Sp. z o.o. ogranicza się, z tytułu niniejszej gwarancji,  
do naprawy u Klienta lub wymiany wyrobu/podzespołu 
na taki sam nowy wyrób/podzespół wolny od wad  
a w przypadku wycofania produktu z oferty producenta 
na wyrób o podobnych parametrach.

16. Wadliwe wyroby/podzespoły, wymienione na wolne  
od wad, stają się własnością gwaranta.

17. Reklamacje bezpodstawne zobowiązują klienta  
do pokrycia wszelkich kosztów związanych z pracą  
i dojazdem osób wyznaczonych przez Wood Glass Team 
Sp. z o.o. do zweryfikowania słuszności reklamacji.

18. W przypadku usterek nieobjętych gwarancją, wszelkie 
koszty związane z ich usunięciem pokrywa użytkownik.

19. Zobowiązanie Wood Glass Team Sp. z o.o. z tytułu 
gwarancji ma zastosowanie wyłącznie po okazaniu  
przez Klienta: 
a. Posiadanego formularza zgłoszenia reklamacyjnego  
– wypełnionego czytelnie i poprawnie; 
b. Dowodu zakupu reklamowanego wyrobu z data, 
podpisem i pieczęcią oraz miejscem sprzedaży (karty 
gwarancyjnej) 
c. Kopii protokołu odbioru.

20. W przypadku niezgodności danych przedstawionych 
przez Klienta z danymi zawartymi w dokumentacji Wood 
Glass Team Sp. z o.o. – producent ma prawo  
do odstąpienia od wykonania naprawy gwarancyjnej.

21. Wood Glass Team Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
oględzin reklamowanego wyrobu w celu sporządzenia 
protokołu reklamacyjnego w dogodnym dla stron, 
możliwie najkrótszym terminie do 14 dni roboczych  
od zgłoszenia, chyba, że strony postanowiły inaczej.

22. W sprawach nieobjętych wyżej wymienionymi 
warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

23. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień Kupującego wynikających z przepisów  
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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WYTYCZNE JAKOŚCIOWE- STOLARKA  
WOOD GLASS TEAM SP. Z O.O.

1. Przyjmuje się, że oględzin wyrobów gotowych dokonuje 
się z odległości 2 metrów w świetle dziennym, okiem 
nieuzbrojonym.

2. Ze względu na materiał, jakim jest drewno, należy 
uważnie rozpakowywać wyroby do kontroli,  
aby w żaden sposób nie uszkodzić powłoki lakierniczej, 
szyb itp.

3. Wyroby powinny być przechowywane z należytą staran-
nością, w miejscu suchym, zadaszonym i czystym.

4. Różnice w kolorach lakieru i przebarwienia na  
powierzchni drewnianej nie stanowią podstawy  
do reklamacji. Takie wykończenie jest dowodem  
naturalności produktu i wynika z właściwości drewna.

5. Drobne nieregularności w produktach drewnianych 
tzn. przyrosty i różnice odcieni nie mogą być powodem 
reklamacji. Takie wykończenie jest dowodem natural-
ności produktu i wynika z właściwości drewna.

6. Dla okien wykończonych farbami półprzezroczystymi 
(lazurami) dopuszczalne są przebarwienia ze względu na 
różnorodność struktury i barwy drewna  
na poszczególnych elementach stolarki. 

7. W oknach wykończonych farbami półprzezroczystymi 
dopuszcza się zastosowanie 1szt zaprawki drewnianej 
(tzw. łódki) / mb w celu wyeliminowania wad w drewnie. 
Są one odpowiednio dobierane, z tego samego rodzaju 
i gatunku drewna. 

8. Dopuszczalne są niedociągnięcia na powierzchni 
elementów drewnianych w strefie montażu np. powłoki 
lakierniczej lub łódek od części odmurowej,  
niewidocznej po zamontowaniu produktów. Nie zmienia 
to faktu, że są one prawidłowo zabezpieczone. 

9. Produkty pomalowane lakierem półprzezroczystym 
(lazur) i kryjącym (RAL, NCS i inne) zawsze zagrożone 
są zmianą pierwotnego wybarwienia pod wpływem 
działania czynników atmosferycznych i promieni UV. Nie 
wpływa to na trwałość produktu, stanowi tylko różnicę 
wizualną. Nie jest to podstawą do reklamacji.

10. Drewno jest materiałem porowatym, a liczne dziurki 
(tzw. pory drewna) zaznaczone są w takich gatunkach 
jak dąb, meranti (rzadziej sosna) – nie jest to wada, a 
wynik  budowy anatomicznej surowca. Im kolor farby 
ciemniejszy tym dziurki są bardziej widoczne.

11. Po rozpakowaniu wyrobów należy je ponownie, 
odpowiednio zapakować. Najlepiej bezpośrednio na 
wyroby drewniane  zastosować  piankę zabezpieczającą, 
narożniki zabezpieczyć kartonem- zawsze gładką stroną 
(nie falistą, ponieważ ze względu na czas utwardzania 
się farby nawierzchniowej mogą powstawać  odciśnię-
cia!). Dopiero wtedy można owinąć wyroby folią. Nie 
należy przetrzymywać zbyt szczelnie spakowanych 
wyrobów, ponieważ ze względu na brak dopływu  
powietrza farba może się odparzyć. Zaleca się stosować 
folię/worki perforowane. 

12. Wygląd powłoki lakierniczej (lico) na gotowym wyrobie: 
• dopuszczalne widoczne usłojenie drewna, jednak nie 
powinno być wyczuwalne pod dłonią, 
• ze względu na malowanie warstwy nawierzchniowej 
metodą natryskową, dopuszcza się delikatnie  
wyczuwalną chropowatość powłoki, nie wpływającą  
na efekt wizualny wyrobu.  

• dopuszczalne drobne wgniotki/wgłębienia  
(średnica do 1 mm, głębokość 0,2 – 0,3 mm),  
nieuszkadzające powłoki lakierniczej i nie wpływające 
na efekt wizualny.

13. Jakość łączenia listewek przyszybowych, dotyczy 
szczelin na łączeniach oraz przestawania – 
dopuszczalna odchyłka to 0,5 mm. Wynika to  
z technologii produkcji oraz właściwości drewna, 
listewki te mogą „pracować” w transporcie lub po 
montażu. Klient zostaje wyposażony w próbki farby, 
aby w razie drobnej odchyłki mógł sobie lekko  
zamalować. Zbyt ciasne łączenie również jest nie 
zalecane, może powodować pęknięcia listewek

14. Nie dopuszcza się brudu/kurzu pod silikonem lub 
uszczelką (suche szklenie).

15. Silikon powinien być równomiernie położony, musi 
być zachowana ciągłość silikonu.

16. Dopuszczalna odchyłka w położeniu szprosów 
wiedeńskich względem siebie to  ±2 mm, 
dopuszczalna szczelina między szprosem 
wiedeńskim, a listewką przyszybową to 0,5 mm. 

17. Okucia są w pozycji zerowej lub wstępnie  
wyregulowane. Końcowa regulacja okuć  
odbywa się po  montażu.

18. Wady dopuszczalne w szybach zespolonych 
(produkowanych zgodnie z normą PN EN 1279), 
określone są w normie Zakładowej Wood Glass Team 
dostępnej na stronie www.glassnatural.pl  
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SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN 
 
Montaż okien należy przeprowadzić według obowiązujących 
norm i przepisów budowlanych.  
Niniejsza instrukcja jest ogólną instrukcją montażu  
z założeniem typowych warunków montażowych  
w budownictwie. Przed podjęciem prac montażowych prosimy 
o zaznajomienie się z jej treścią. 

1. Pracę należy rozpocząć od oczyszczenia otworu,  
w którym zamontowany zostanie produkt.  
Jakiekolwiek ubytki powinny być uzupełnione, równe, 
czyste i suche.

2. Wymiar okna powinien być taki, aby umożliwiał  
swobodne wypoziomowanie i prawidłowe ustawienia.  
Zalecany luz montażowy to minimum 10-20 mm  
na stronę.

3. Rozpakować okna, ocenić stan techniczny  
i wizualny produktu oraz wymiary zewnętrzne.  
Nie należy montować produktu w przypadku  
stwierdzenia wad. Opakowanie pozostawić  
do momentu zakończenia prac montażowych  
na wypadek potrzeby zwrotu produktu.

4. Przed przystąpieniem do montażu należy ostrożnie zdjąć 
skrzydła okienne z ościeżnic.

5. Ościeżnicę można zamontować za pomocą kotew  
lub dybli (rys.1). 
> W przypadku montażu na kotwy, należy zamontować 
je do ościeżnicy przed włożeniem w otwór okienny.  
Powinny być montowane tam, gdzie odstęp ościeżnicy 
od ściany budynku jest zbyt duży, aby zastosować dyble. 
> W przypadku montażu na dyble – po wstawieniu 
ościeżnicy w otwór okienny należy wywiercić otwory 
a następnie wkręcić dyble. Otwór na dybel uszczelnić 
silikonem. Dyble stosuje się do betonu, gazobetonu, 
kamienia, pustaków ceramicznych i cementowych, muru 
z cegły pełnej, silikatowej itp.

6. Ościeżnicę zamocować wstępnie w ościeżu za pomocą 
twardych, drewnianych (zaimpregnowanych)  
lub plastikowych klinów podporowych i dystansowych  
umieszczonych blisko jej naroży – tak, aby  
zapewniona była kompensacja naprężenia ościeżnicy 
(rys. 2). Klinowanie w innych miejscach ościeżnicy może 
doprowadzić do wygięcia elementów ościeżnicy do 
wewnątrz. Brak klinów podporowych i dystansowych 
może powodować niewystarczające przenoszenie 
obciążeń.

7. Za pomocą poziomicy dokładnie ustawić poziom i pion 
ościeżnicy. Należy również sprawdzić przekątne – różnica  
przekątnych nie może wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1 m.

8. Po dokonaniu pomiarów i wyregulowaniu ościeżnicy 
mocuje się ją trwale w murze dyblami lub kotwami 
(pkt.5.). Założyć skrzydła okienne, sprawdzić prawidłowość 
funkcjonowania i dokonać ewentualnej regulacji zgodnie 
z instrukcją dotyczącą regulacji okuć.

9. Przy większych wymiarach okien, szczególnie przy 
drzwiach balkonowych, powinno się zastosować 
rozpórki pionowe i poziome, aby zabezpieczyć elementy 
ościeżnic przed możliwością odkształcenia pod  
wpływem działania pianki montażowej.

10. Następnie można przystąpić do uszczelnienia 
przestrzeni między ościeżnicą a murem za pomocą 
pianki montażowej niskoprężnej lub zgodnie  
z trójwarstwowym systemem montażowym.

11. Przed uszczelnieniem należy zabezpieczyć okna  
papierową taśmą malarską przeznaczoną do  
delikatnych powłok i stolarki drewnianej. Należy 
wykonać próbę taśmy na mniej wdocznym elemencie.

12. Montaż za pomocą pianki montażowej  
niskoprężnej. 
> Do wypełnienia przestrzeni między ościeżnicą 
a murem można zastosować pianki montażowe 
(zalecane są pianki poliuretanowe o kontrolowanym 
spienianiu), ewentualnie wełnę mineralną  
lub włókno szklane. 
> Po utwardzeniu pianki montażowej kliny służące 
do ustalanie pozycji w otworze okiennym powinny 
zostać usunięte, natomiast klinów podporowych nie 
należy usuwać. Uzupełnić powstałe braki  
w uszczelnieniu. Nadmiar należy obciąć nożem, 
a miejsca te posmarować płynnym silikonem, 
aby zakleić otwarte pory. Nie należy pozostawiać 
nieobrobionej pianki od strony zewnętrznej gdyż 
ulegając stopniowej destrukcji obniża właściwości 
izolacyjne. 
> Po obróbce ościeży należy uszczelnić akrylem 
budowlanym, od strony wewnętrznej wzdłuż całego 
obwodu, styk pomiędzy oknem a ścianą budynku  
w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci  
w materiał izolacyjny.

13. Trójwarstwowy system montażowy – „ciepły 
montaż” 
> Warstwa wewnętrzna – ościeżnicę izolujemy  
materiałami nie przepuszczającymi pary wodnej  
oraz powietrza (np. taśmy paroszczelne, kity, 
silikony). Uszczelnienie powinno być trwałe i nie 
powinno dopuszczać do przenikania pary wodnej  
z pomieszczenia do szczeliny pomiędzy ścianą 
budynku a oknem. Paroszczelność po stronie 
wewnętrznej powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. 
> Warstwę środkową stanowią pianki montażowe 
(np. poliuretanowe) lub inne materiały izolacyjne  
(np. wełna mineralna), które zapewniają izolację 
termiczną oraz akustyczną połączenia okna ze ścianą 
budynku. 
> Warstwę zewnętrzną uszczelniamy za pomocą 
materiałów paroprzepuszczalnych,  
(np. taśm warstwowych paroprzepuszczalnych lub  
impregnowanych taśm rozprężnych.  
Uszczelnienie powinno być trwałe, woda opadowa 
nie powinna mieć możliwości przeniknięcia do 
szczeliny pomiędzy oknem a ścianą budynku oraz 
jednocześnie powinna zostać zachowana  
paroprzepuszczalność.

14. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych  
należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia  
z powierzchni okien i sprawdzić stan powłoki 
lakierniczej oraz po założeniu skrzydeł poprawność 
funkcjonowania okuć.

15. Montaż powinien być zakończony podpisanym 
protokołem odbioru.
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Rys. 2. Rozmieszczenie klocków podporowych i dystansowych.

klocek podporowy klocek dystansowy

Rys. 1. Rozmieszczenie punktów mocowania ościeżnicy okien i drzwi balkonowych.
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A – odstęp między punktami mocowania – max 600 mm
B – odstęp od narożnika wewnętrznego – max 150 mm  
C – odstęp od krawędzi słupka i ślemienia – max 150 mm
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Rys. 3. Sposób łączenia okien i drzwi balkonowych w zestawy.

1 - listwa łącznikowa (obce pióro)
2 - wkręt do drewna
3 - silikon
4 - dodatkowa listwa maskująca

UWAGA !!!

• Montaż należy przeprowadzić po zakończeniu 
wszelkich prac „mokrych” w budynku, takich, jak 
tynkowanie, wylewanie posadzek itp. Wilgotność 
powietrza powyżej 70% w pomieszczeniu powoduje 
pęcznienie drewna i może prowadzić  
do uszkodzeń stolarki.

• Wszelkie materiały użyte do montażu okien  
nie mogą wchodzić w reakcje z otaczającymi  
je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem 
temperatury. Ponadto nie wolno używać mas 
uszczelniających na bazie kwasu octowego  
lub zawierających agresywne substancje (np. kwas 
mrówkowy, octowy, amoniak, związki aminowe  
i amoniakowe, aldehydy, fenole, chlor, taninę) 
ponieważ bezpośredni kontakt z masami  
uszczelniającymi lub ich oparami może niszczyć 
powłokę antykorozyjną okuć.

• Montaż przeprowadzony zgodnie z powyższą 
instrukcją jest podstawą do uzyskania gwarancji. 
Niestosowania się do powyższych instrukcji może 
skutkować złym funkcjonowaniem produktu,  
co skutkuje utratą gwarancji.

• Dopuszcza się stosowanie dostępnych na rynku  
systemów do montażu stolarki. Proces montażu 
okien należy zmodyfikować w zależności od 
zaleceń dostawcy systemu (np. przed wstawieniem 
ościeżnicy w otwór zamontować taśmę rozprężną). 
W celu zachowania gwarancji należy zachować  
wszelką dokumentację zastosowanego systemu  
oraz potwierdzającą jej użycie. 

 
Podstawowe materiały oraz narzędzia  
potrzebne do montażu okien i drzwi 
balkonowych:

• Dyble lub kotwy montażowe
• Wkręty do drewna
• Wkrętarka lub śrubokręt
• Młotek
• Poziomica
• Kliny dystansowe i podporowe
• Rozpórki
• Pianka montażowa niskoprężna
• Taśma papierowa do zabezpieczenia  

powierzchni ościeżnicy

A
A
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1
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OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU DRZWI HS.

Podstawowe zasady prawidłowego transportu  
i składowania

• drzwi HS należy składować i transportować  
pionowo,

• elementy nie powinny się ślizgać, pochylać ani 
zmieniać położenia podczas składowania,

• stolarka powinna być zabezpieczona przed  
zabrudzeniem i uszkodzeniem,

• elementy chronić przed działaniem słońca  
oraz deszczu,

Stolarkę przeznaczoną do montażu ostrożnie rozpakować z opakowania. 

Odkręcić śruby trzymające narożniki zabezpieczające. Sprawdzić czy dostarczona stolarka jest kompletna  
oraz czy nie posiada widocznych wad konstrukcyjnych, materiałowych lub uszkodzeń transportowych.  
W przypadku niezgodności, produkt ponownie zapakować w fabryczne opakowanie, dokonać dodatkowego  
zabezpieczenia, aby uniknąć uszkodzeń transportowych podczas zwrotu i rozpocząć procedurę reklamacyjną.

• podczas składowania należy zastosować  
odpowiednie klocki dystansowe tak by elementy  
nie opierały się o siebie

• przy ewentualnym transporcie dźwigiem należy użyć 
odpowiednich pasów; nie można podwieszać  
bezpośrednio za profile; można na przykład  
zastosować stelaż lub belki czy wspornik  
o odpowiedniej nośności, na którym drzwi będą  
transportowane przy użyciu dźwigu.

Po rozpakowaniu produktu 
z opakowania należy 
usunąć deskę montażową 
spod progu wykręcając 
uprzednio wkręty.
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Przygotowanie do montażu.

Montaż powinien się odbywać po zakończeniu tzw. „prac mokrych” (wylewanie posadzek, tynkowanie, itp.).
- Ściany ościeży powinny zachować pion i poziom, obrzeża w obszarze mocowania drzwi i okien powinny
być oczyszczone z brudu, pyłu i zanieczyszczeń. Powierzchnie o niskiej spoistości powinny być dodatkowo
zaimpregnowane środkiem gruntującym.

POZIOMICA

POZIOMICA

PO
ZI

O
M

IC
A

PO
ZI

O
M

IC
A

Przed przystąpieniem do montażu 
należy sprawdzić wymiary ościeży, 
zalecany luz montażowy  
to 10-30 mm. 

Za duży luz, może być przyczyną 
niedostatecznie trwałego  
utwierdzenia okna w murze i także
powodować jego wypaczanie.

Docelowy poziom podłogi  
powinien być wyznaczony lub 
podłoga powinna być położona.

Producent zaleca usytuowanie ramy w ościeżu muru wg ogólnej zasady:
 
– w ścianie jednowarstwowej bez ocieplenia - w połowie grubości ściany,
– w ścianie trójwarstwowej z izolacją w jej środku – w strefie izolacji termicznej,
– w ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną – w licu muru
W przypadku ościeży z węgarkami zaleca się takie usytuowanie ramy, aby ramiaki 
ościeżnicy pionowe i poziome ( w nadprożu) były osłonięte przez węgarek  
na min. połowę ich szerokości.

Montaż ramy do ościeża

Do mocowania stolarki otworowej  
w zależności od rodzaju ściany i sposobu 
mocowania stosować kotwy montażowe 
wcześniej zamontowane po środku 
ościeżnicy.

Producent zaleca by szyna jezdna była  
podparta stabilnie na całej długości  
a miejsce posadowienia czyste  
i wypoziomowane.

Uwaga. Nie zastosowanie się  
do wytycznych może doprowadzić  
do wypaczenia listwy jezdnej progu  
i utraty gwarancji.

kliny montażowe równe i stabilne podłoże
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• W przypadku montażu z wysunięciem przed płaszczyznę murem, należy zastosować odpowiednio  
stabilne stalowe kątowniki lub konsole.

• Pozostałą część ramy unieruchamiamy za pomocą klinów montażowych wyłącznie na wysokości węzłów 
czopowych (naroży ościeżnicy). Zbyt mocne wbicie klinów grozi odłupaniem ościeżnicy.  
Klinowanie ościeżnicy w innych miejscach (np. połowie wysokości) prowadzi do wygięcia elementów  
do wewnątrz ościeżnicy.

• Po ustawieniu ościeżnicy w otworze dokładnie ustawić pion i poziom, długość przekątnych oraz głębokość  
usytuowania ościeżnicy w stosunku do lica ściany. Prawidłowe ustawienie ościeżnicy w grubości muru jest  
szczególnie ważne z punktu widzenia uniknięcia mostka termicznego oraz gdy okno współpracuje z okiennicą.

• W przypadku montażu w ościeżach z węgarkiem, zachować luz około 6 - 10 mm płaszczyzny ościeżnicy  
do płaszczyzny węgarka.

• Maksymalna odchyłka od pionu i poziomu: 1mm /1 m długości elementu,  
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości.

• Maksymalna różnica długości przekątnych: przy długości przekątnej do 1,5 m odchyłka maksymalna 2mm, 
powyżej długości przekątnej 1,5m odchyłka maksymalna 3mm.

• Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione przystępujemy do trwałego  
mocowania ościeżnicy w otworze.

• W przypadku montażu ramy za pomocą kotew montażowych należy je dogiąć do muru i przykręcić 
za pomocą kołków rozporowych. Kotwy nie mają funkcji przenoszenia obciążeń w płaszczyźnie pionowej.

• Po osadzeniu kołków lub śrub należy wypełnić przestrzeń między ramą a bryłą budynku  
pianą montażową

• Przed przystąpieniem do uszczelnienia należy zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem poprzez 
naklejenie na nią taśmy malarskiej przeznaczonej do delikatnych powłok i stolarki drewnianej, pamiętając o jej zdjęciu 
zaraz po montażu. Należy wykonać próbę taśmy na mniej wdocznym elemencie. 

• W celu zapewnienia właściwej przyczepności piany uszczelniającej oraz skrócenia czasu 
utwardzania pianki ościeże i ościeżnicę zwilżyć dużą ilością wody.

• Po zastygnięciu piany ,wyciągną zbędne kliny i uzupełnić ich miejsca tą samą piną,
• Zamocowanie i uszczelnienie w ościeży powinno być trwałe. Parametry powinny pozostać  

niezmienne w czasie porównywalnym z trwałością eksploatacyjną stolarki.
• Uszczelnić akrylem styk pomiędzy oknem a murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej 

celem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci do materiału izolacyjnego.
• Nie pozostawiać nieobrobionej pianki uszczelniającej od strony zewnętrznej  

(ulega stopniowej destrukcji obniżając parametry izolacyjne).
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Uszczelnianie i obróbka.

Zasady uszczelniania:
- Od wewnątrz pomieszczeń ościeżnicę izoluje się  
materiałami nieprzepuszczającymi powietrza i pary wodnej
(silikony, kity, taśmy paroszczelne).
- Od zewnątrz stosuje się materiały paroprzepuszczalne.

Prace zakończeniowe, kosmetyka, regulacja.

Po zakończeniu montażu, należy bezwzględnie usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni ram, wrębów,
okuć. Sprawdzić stan powłoki lakierniczej. Powłokę 
należy czyścić wodą lub specjalnym środkiem do
pielęgnacji firmy Teknos.  
Po zamontowaniu skrzydeł należy sprawdzić  
poprawność funkcjonowania okuć. W razie potrzeby 
dokonać niezbędnych regulacji.
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PRAWIDŁOWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA OKIEN

Okna w zależności od posiadanej opcji mają funkcję uchylną, z możliwością mikrowentylacji lub uchylnorozwierną.  
Klamka zamontowana w skrzydle służy do jego otwierania, rozwierania, mikrowentylacji oraz zamykania. Należy pamiętać,  
że zmiana funkcji okna (np. z uchylnej na rozwierną) możliwa jest wyłącznie po uprzednim jego zamknięciu.

1. Okno zamknięte.
2. Pozycja rozwierna, służy do  

krótkotrwałego przewietrzania  
pomieszczeń lub mycia szyb.

3. Pozycja mikrowentylacji.
4. Pozycja uchylna – służy do długotrwałego 

przewietrzania pomieszczeń.

1. Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.
2. Nie uderzać otwartym skrzydłem w ścianę lub węgarek.
3. Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy  

skrzydłem a ramą.
4. Zagrożenie skaleczeniem (przygnieceniem), gdy np. dłoń  

dostanie się pomiędzy ramę a zamykane skrzydło.
5. Niebezpieczeństwo wypadnięcia przez okno!
6. Podczas przeciągów lub silnych wiatrów , pozostawiając  

okno otwarte, może dojść do jego uszkodzenia.

1

2

3

4

1

2

3
4

1

3

4
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KONSERWACJA

Czyszczenie i pielęgnacja powłok lakierniczych

Powierzchnię elementów drewnianych przecierać miękką, nierysującą tkaniną (przynajmniej raz do roku – najlepiej przed 
okresem letnim / zimowym) przy pomocy czystej wody w celu usunięcia kurzu, śladów po owadach i innych zanieczyszczeń. 
Należy to robić nie tylko z powodów estetycznych, ale również po to, aby brud nie niszczył powłoki lakierniczej (tego typu 
zanieczyszczenia mogą powodować pojawienie się zielonych alg i grzybów). Po wyczyszczeniu na ramy nakładamy  
emulsję pielęgnacyjną.
Po montażu stolarki i następnie przynajmniej co 12 miesięcy, ale nie przed upływem 14 miesięcy (jednak nie w okresach 
występowania mrozu i niesprzyjających warunków pogodowych), elementy drewniane pokryte powłoką zalecamy pielęgnować 
wyłącznie za pomocą: „Zestawu pielęgnacyjnego do drewnianych okien i drzwi” marki Teknos.

Produkt czyszczący: Teknoclean 1956-00 efektywnie usuwa brud, tłuszcz i inne zanieczyszczenia z powierzchni drewnianych.

Produkt do pielęgnacji: Teknocare 4250-00 Surface Maintenance. Nadaje nowy połysk i zabezpieczenie powierzchniom  
zniszczonym słońcem, deszczem i mrozem, jednakże nie zastępuje tradycyjnej renowacji uszkodzonej powłoki.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację drewnianego okapnika (w przypadku zamiany z okapnika aluminiowego),  
który pełni funkcję ozdobną a nie konstrukcyjną. Należy w miarę możliwości, a przynajmniej dwa razy do roku, oczyścić okapnik 
z zalegających na jego powierzchni zanieczyszczeń za pomocą miękkiej nierysującej tkaniny zwilżonej wodą.

Uwaga!!!

Większość środków do czyszczenia szyb okiennych zawiera chlorek amonu (salmiak). Ewentualne pozostałości salmiaku  
po czyszczeniu okien lub drzwi należy usunąć, najlepiej czystą wodą. Następnie elementy okien lub drzwi wytrzeć szmatką  
do sucha. Zabrania się używania jakichkolwiek preparatów czyszczących zawierających anionowe środki powierzchniowo 
czynne, które uszkadzają strukturę molekularną żywic akrylowych farb i lakierów.

KONSERWACJA OKUĆ

Utrzymanie w czystości i regularne smarowanie okuć  
(co najmniej raz w roku), zgodnie z zaleceniami, pomaga  
zachować ich pierwotne właściwości oraz pomaga oknom 
spełniać swoje funkcje.

Smarować należy wszystkie elementy ruchome za pomocą 
stałego smaru lub wazeliny. Do czyszczenia i pielęgnacji  
stosować należy tylko takie środki, które nie oddziałują  
w żaden sposób na powłoki antykorozyjne okuć  
(o neutralnym ph). Części okuć, które odpowiadają  
za bezpieczeństwo, winno się systematycznie sprawdzać. 
Kontroli poddawane jest mocowanie oraz stopień  
eksploatacji.

W żadnym wypadku nie wolno stosować agresywnych  
środków czyszczących na bazie kwasu octowego, rysujących  
powierzchnie lub zawierających substancje niedozwolone.  
Nie należy używać oleju z zawartością kwasów lub żywic, 
odrdzewiacza, silikonu w sprayu oraz malować okuć.  
Ponadto nie wolno używać mas uszczelniających na bazie 
kwasu octowego lub zawierających agresywne substancje  
(np. kwas mrówkowy, octowy, amoniak, związki aminowe  
i amoniakowe, aldehydy, fenole, chlor, taninę) ponieważ  
bezpośredni kontakt z masami uszczelniającymi  
lub ich oparami może niszczyć powłokę  
antykorozyjną okuć.
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KONSERWACJA USZCZELEK

Uszczelki powinno się raz do roku przetrzeć talkiem, by uniknąć ich przywierania do powłoki lakierniczej. Do czyszczenia 
zaleca się użycie czystej wody. Dopuszcza się również stosowanie środków opartych na żywicy silikonowej przeznaczonych do 
pielęgnacji uszczelek gumowych, silikonowych, które zabezpieczają przed ich przymarzaniem do profili. Środek – nie powinien 
mieć temperatury wyższej niż 35°C - nanosić za pomocą delikatnej tkaniny. Nie używać środków mocno kwaśnych/alkalicznych, 
mogących reagować z gumą oraz nie używać pary wodnej, która może spowodować deformację uszczelek.

Czyszczenie i pielęgnacja nakładek aluminiowych

Powierzchnię elementów aluminiowych należy przecierać miękką, nierysującą tkaniną przy pomocy czystej wody lub z niewielką 
ilością neutralnych środków czyszczących. Podczas pielęgnacji temperatura powłoki, jak i samego środka czyszczącego nie 
może wynosić więcej niż 25°C. Powierzchni nie powinno się zbyt mocno dociskać, jak i nie powinno używać się tkanin ściernych 
– dopuszczalne są delikatne tkaniny bawełniane.

Nie wolno stosować:
• środków mocno kwaśnych/ alkalicznych
• pary wodnej
• środków mogących reagować z aluminium
• organicznych rozpuszczalników zawierających alkohole, estry, estry glikoli, ketony, węglowodory chlorowane itp.

Substancje smoliste, tłuste, oleiste, jak i zabrudzenia z kleju, silikonu, taśm samoprzylepnych można usunąć za pomocą 
rozpuszczalników ropopochodnych wolnych od związków aromatycznych. Środki użyte do czyszczenia nie mogą reagować  
z mytą powierzchnią dłużej niż jedną godzinę, a po każdym czyszczeniu powierzchnię należy bezzwłocznie spłukać czystą wodą.

Kontrola stanu technicznego i konserwacja

• Podczas kontroli stanu powłok należy także sprawdzać, czy nie pojawiły się pęknięcia w wypełniaczu do połączeń i fug.  
W przypadku zaobserwowania tego typu uszkodzeń należy usunąć całkowicie wypełniacz i położyć go na nowo.

• Wszelkie pęknięcia, odpryski, łuszczenie powłoki powinny być niezwłocznie naprawione przez Państwa  
lub wyspecjalizowanych pracowników (więcej w „Renowacja stolarki drewnianej”).

• Aby zabezpieczyć łatwość poruszania się okuć, należy po ich oczyszczeniu natłuścić je lub naoliwić.  
Podczas wykonywania tych czynności sprawdzamy poprawność funkcjonowania okuć.

• Sprawdź, czy położenie śrub jest prawidłowe.
• Sprawdź przyczepność silikonu do szyby.
• Uszczelki okienne powinny być raz do roku przecierane talkiem, aby uniknąć ich przywierania  

do powierzchni lakierowanych. 

Wykonywanie kontroli oględzin stanu technicznego powłok na bieżąco umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzeń. 
Stan powłok należy kontrolować każdorazowo po gradobiciu, ponieważ uderzenia kryształków lodu mogą spowodować  
uszkodzenie ich powierzchni. Konserwacja przeprowadzana w odpowiednim czasie zapobiegnie powiększaniu się szkód,  
a w rezultacie zaoszczędzi czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów. Prawidłowo czyszczone, pielęgnowane i poddawane 
regularnym oględzinom powłoki lakiernicze powinno poddawać się renowacji, gdy zauważy się, że warstwa powłok lakierniczych 
stała się cieńsza lub w przypadku zaobserwowania w niej mikropęknięć.
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REGULACJA  / SYSTEM SIEGENIA 

Zakładanie i zdejmowanie skrzydła

1 2

Strona zawiasowa TITAN
Bolec zawiasu rozwórki 
należy zakładać od dołu, 
w pozycji skrzydła 0°
lub otwartej pod  
kątem 60°.

Zdejmowanie skrzydeł
Skrzydła należy zdejmować w odwrotnej kolejności.

Strona zawiasowa Si-line
Należy zwrócić uwagę 
na poprawne ustawienie 
względem zawiasu 
rozwórki - oba elementy 
muszą być ustawione 
równolegle!

4

4 4
4

SPOSÓB REGULACJI

ROZWÓRKA

TITAN

AX 24+

FAVORIT

4

11

T15

+ 2,5
-  1

Regulacja boczna

Regulacja boczna

Regulacja bocznaRegulacja docisku

Regulacja docisku

Regulacja docisku

G

B
B

A B

B

C
B

EB
H

D
B

F
B

B

rozwórka i zawias rozwórki

punkty ryglowania

A

B

C

D

zatrzask balkonowyE

F

G

H
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±2

4

±1

T15

±2

±1

11

+2,5

TITAN - grzybek obrotowy

TITAN / FAVORIT TITAN / FAVORIT

PUNKTY RYGLOWANIA

ZAWIAS UCHYŁU ZAWIAS SKRZYDŁA

Regulacja docisku

Regulacja wysokości Regulacja boczna Regulacja dociskuRegulacja 
wysokości

Regulacja docisku Regulacja docisku Regulacja

Regulacja

11

+2

4

4
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4

4

T15

4

+2
- 1

+2
- 1

4

T15

4

4

TITAN Si-Line TITAN

ZAWIAS DOWRĘBOWY SKRZYDŁA

10 T15

4 4

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
docisku

Regulacja 
docisku

ZAWIAS RAMY

PODNOŚNIK SKRZYDŁA Z/BEZ BLOKADY

ZAWIAS BALKONOWYZAWIAS RAMY / ZAWIAS SKRZYDŁA AX 24+

Regulacja 
boczna

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
wysokości

Regulacja 
boczna Regulacja 

bocznaRegulacja 
docisku

4

+0,6
- 0,1 +3
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REGULACJA / SYSTEM MACO

Wszystkie regulacje, wymianę części, jak i wyjmowanie i zawieszanie skrzydeł, powinien przeprowadzić  
wyłącznie specjalistyczny zakład.

Wyjmowanie oraz zawieszanie skrzydła
Wzrokowa kontrola położenia trzpieni zawiasów 
jest niezbędna.
Niestosowanie się do niniejszych zaleceń grozi 
wypadnięciem skrzydła!

Wyjmowanie:

Przy zamkniętym skrzydle przesunąć  
trzpień zawiasu górnego w dół.

Zawieszanie:
Skrzydło zawiesić i zamknąć okno  
(nie ryglować). Trzpień zawiasu  
wcisnąć do momentu
zatrzaśnięcia się trzpienia  
w zawiasie.

Zdejmowanie:

• Skrzydło otworzyć pod kątem 90°
• Zwolnić blokadę błędnego położenia
klamki A i przekręcić klamkę  
w pozycję uchylną B
• Otworzyć blokadę nożycy 1

Zawieszanie:

Otworzyć blokadę 5 i zamknąć nożycę. 6
• Zawias dolny otworzyć pod kątem 5° 7
• Lekko pochylone skrzydło równolegle
do ramy włożyć na bolce zawiasu dolnego 8
• Skrzydło otworzyć pod kątem 90°
Zwolnić blokadę błędnego położenia
klamki A i przekręcić klamkę
w pozycję uchylną B

• Podważyć nożycę 2 zamknąć blokadę 3
• Zwolnić blokadę błędnego położenia klamki A i przekręcić 
klamkę w pozycję rozwierną C
• Zamknąć skrzydło
• Skrzydło lekko uchylić i zdjąć. 4

• Ramię nożycy 9 wciskając połączyć
z nożycą 10
• Zamknąć zabezpieczenie 11
• Zwolnić blokadę błędnego położenia
klamki A i przekręcić klamkę w pozycję
rozwierną C

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
11
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REGULACJA OKUĆ

Regulacja na nożycy:
Klucz imbusowy 4 mm

Śruba reg. może
wystawać maks. 1mm

Docisk na nożycy:
Klucz imbusowy 4 mm

Docisk na nożycy 
mikrowentylacji:
Klucz imbusowy 4 mm

Regulacja zawiasów:
Klucz imbusowy 4 mm

Regulacja podnośnika:
Przekręcając śrubę regulacyjną kluczem (TX 15) ustawić podnośnik  
na żądanej wysokości.
Chwilowe wyłączanie blokady klamki: palcem ustawić podnośnik
w pozycji pionowej. Klamkę można przestawić w dowolną pozycję.

Docisk lekki

Docisk normalny – standardowa pozycja okuć

Docisk mocny

CZOPY 
ZAMYKAJĄCE

CZOPY I.S.

ST
R

O
N

A
 P

R
Z

Y
LG

I
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RENOWACJA STOLARKI DREWNIANEJ

Elementy drewniane wystawione na działanie naturalnych zewnętrznych czynników atmosferycznych, powinny być nie tylko 
poddane koloryzującej obróbce dekoracyjnej, ale również muszą być zabezpieczone przed atakami grzybów, sinizny oraz wpływami 
czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego działającymi na powierzchnię.
Do renowacji drewnianych ram okiennych należy stosować te same produkty, którymi uprzednio zostały pokryte  
przez producenta (w zależności od zastosowania – wg umowy).

Podczas renowacji powłok należy pamiętać, że impregnacja, nakładanie podkładu czy warstwy nawierzchniowej  
nie może przebiegać w temperaturze poniżej 8°C oraz w wilgotności względnej wyższej od 80%.  
Nie zalecamy nakładania powłok przy silnym nasłonecznieniu.

Przed przystąpieniem do renowacji należy zabezpieczyć okucia przed zamalowaniem oraz wyczyścić delikatnym detergentem 
obszary, które będą podlegały renowacji i opłukać czystą wodą.

PROCES RENOWACJI POWŁOK W ZALEŻNOŚCI OD SKALI USZKODZENIA

• System powłok jest nieuszkodzony i potrzebuje wyłącznie powierzchownych poprawek
Przy użycia pędzla o długim włosiu (używać pędzla przeznaczonego specjalnie do farb akrylowych z miękkim i rozszczepionym  
na końcówkach włosiem) nanosimy jedna warstwę farby nawierzchniowej (w zależności od zastosowania - wg umowy)  
w odpowiednim kolorze i połysku.

• Niewielkie łuszczenie warstwy nawierzchniowej, bez uszkodzenia drewna
Uszkodzone miejsca przeszlifowujemy drobnoziarnistym papierem ściernym - proszę zwrócić uwagę na to, żeby nie przetrzeć 
szlifowaniem warstwy podkładowej. Powierzchnię starannie odkurzamy z pyłu, przemywamy i pozwalamy jej wyschnąć.  
Nanosimy dwie warstwy nawierzchniowe (w zależności od zastosowania – wg umowy**)  
w odpowiednim kolorze i połysku. Odczekać cztery godziny przed nałożeniem drugiej warstwy.

• Rozległe, powierzchniowe zniszczenia powłoki
Przeszlifować całą ramę okna drobnoziarnistym papierem ściernym, uważając aby nie zeszlifować podkładu. Powierzchnię  
starannie odkurzamy z pyłu, przemywamy, po czym pozwalamy jej wyschnąć. Nanosimy dwie warstwy farby: jedna warstwa tzw. 
międzywarstwy druga warstwa tzw farby nawierzchniowej o odpowiednim kolorze i połysku. Odczekać cztery godziny między 
nakładaniem poszczególnych warstw.

• Całkowicie zniszczona powłoka lakiernicza np. przecięta powłoka, dziura w powłoce
Konieczna jest całkowita odbudowa powłok. Zdzieramy zniszczoną powłokę używając do tego papieru ściernego o średniej  
a następnie o drobnej grubości ziarna. Powierzchnię starannie odkurzamy z pyłu, przemywamy, po czym pozwalamy jej wyschnąć. 
Surowe drewno należy zaimpregnować za pomocą środka (w zależności od zastosowania – wg umowy*).  
Po całkowitym wyschnięciu impregnatu powierzchnię gruntujemy podkładem w odpowiednim kolorze (w zależności  
od zastosowania – wg umowy**). Nanosimy dwie warstwy farby: jedna warstwa tzw. międzywarstwy druga warstwa tzw. farby 
nawierzchniowej o odpowiednim kolorze i połysku. Odczekać cztery godziny między nakładaniem poszczególnych warstw.

• Naturalne pęcznienie i kurczenie drewna spowodowało powstanie pęknięć powłoki  
lub wilgoć spenetrowała łączenia i przekroje poprzeczne
Zeszlifowujemy zniszczoną powłokę używając do tego papieru ściernego o średniej a następnie drobnej grubości ziarna.  
Powierzchnię starannie odkurzamy z pyłu, przemywamy, po czym pozwalamy jej całkowicie wyschnąć. Surowe drewno  
impregnujemy (w zależności od zastosowania – wg umowy*). Po całkowitym wyschnięciu impregnatu powierzchnię gruntujemy 
podkładem w odpowiednim kolorze (w zależności od zastosowania – wg umowy**), w celu zwiększenia przyczepności farby  
nawierzchniowej. Otwarte połączenia i wyeksponowane przekroje poprzeczne uszczelniamy wypełniaczem  
do fug. Wygładzamy połączenia mokrą szmatką lub szpatułką i pozwalamy im całkowicie wyschnąć. Nanosimy dwie warstwy farby: 
jedna warstwa tzw. międzywarstwy druga warstwa tzw farby nawierzchniowej o odpowiednim kolorze i połysku. Odczekać cztery 
godziny między nakładaniem poszczególnych warstw.

* Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
**Prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi Teknos lub Remmers oraz z instrukcją użycia na opakowaniu.  
Szczegółowe informacje dotyczące użytych produktów dla Państwa wyrobów można uzyskać  
w Dziale Obsługi Klienta Wood Glass Team Sp. z o.o.



25

Dane ID 
wyrobu:

r.

1

Dane ID 
wyrobu:

r.

2

Dane ID 
wyrobu:

r.

3





4

5

6



WOOD GLASS TEAM
connected with nature.

®

WOOD NATURA L
TM

e-mail:
telefon:
serwis:

info@woodnatural.pl
(+48) 52 318 99 99
serwis@woodnatural.pl


