W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ DREWNIANE OKNA PRZED ZIMĄ?
Pomimo dynamicznie rozwijającej się technologii PCV stolarka okienna wraca do
łask. Aktualna oferta produktów z naturalnego tworzywa uchodzi obecnie za synonim prestiżu
i wysokiej jakości, dlatego liczba ceniących je konsumentów wzrasta. Pomimo rozwoju
nowatorskich rozwiązań przedłużania trwałości produktów, wybór okien drewnianych wiąże
się z koniecznością właściwej ich pielęgnacji i ochrony, szczególnie przed nadmierną
wilgocią i mrozami. Konserwacja stolarki okiennej powinna odbywać się zatem najpóźniej w
okresie wczesnojesiennym. Czynności te nie należą do skomplikowanych i czasochłonnych,
dlatego w większości przypadków możemy, zamieniając się w fachowca, przeprowadzić je
samodzielnie. Prace te należą do przyjemnych i dają dużo satysfakcji z ich wykonania.

Najważniejszą czynnością jest konserwacja powierzchni malarskiej. Jest to element
najbardziej narażony na wpływ warunków atmosferycznych. Zaczynamy ją od gruntownego
oczyszczenia konstrukcji za pomocą ogólnodostępnych, lekkich środków czyszczących w
postaci np. płynu do mycia naczyń. Zdecydowanie odradzane jest aby używać do tego typu
czynności agresywnych środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. Użycie
właściwych detergentów pozwala na usunięcie wszelkich ognisk zanieczyszczeń czy kurzu
odpowiedzialnych za gromadzenie mikroorganizmów, które są głównym powodem niszczenia
drewnianych ram okiennych. Po wyschnięciu wcześniej czyszczonej powierzchni należy
zabezpieczyć ją za pomocą mleczka konserwującego, dostępnego praktycznie w każdym
markecie ogólnobudowlanym.
Jeżeli na naszych oknach zauważalne są mikroszczeliny w warstwie lakieru, nie
należy ich bagatelizować. Nawet małe defekty mogą doprowadzić do skrócenia żywotności
opisywanego produktu. Walory charakteryzujące okna wykonane z naturalnego surowca są
przypisywane jedynie dobrze zaimpregnowanym egzemplarzom. Można jednak bardzo łatwo

zaradzić tego typu problemom. Warstwę zwierzchnią należy przeszlifować za pomocą lekko
ziarnistego papieru ściernego. Następnie miejsca poddane interwencji należy dokładnie
oczyścić, potem natomiast przemalować dwoma warstwami lakieru w kolorze adekwatnym
do barwy produktu.
Kolejną czynnością jaką należy wykonać by ustrzec się przed niekorzystnym
oddziaływaniem zimowej aury jest sprawdzenie okuć i uszczelek. Warto, aby wszelkie
elementy okuciowe zostały przesmarowane odpowiednim preparatem. Czynnościami jakie
jesteśmy w stanie wykonać osobiście jest również delikatna kalibracja skrzydeł okiennych.
Sprawdzenie stanu uszczelek jest z kolei bardzo istotną czynnością ze względu na fakt, iż
uszkodzone elementy są miejscem przez które z naszego domu ucieka największa ilość ciepła.
Konserwacja tego typu gumowych części skupia się w zasadzie na przesmarowaniu gliceryną
lub specjalnym środkiem przeznaczonym do tego typu materiału.
Tak przygotowana konserwacja pozwala na znaczne wydłużenie żywotności stolarki
okiennej, zwiększając jakość jej użytkowania i pozytywnie wpływając na bilans ekonomiczny
wynikający przede wszystkim z oszczędności ciepła.

