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Renováciou okien rozumieme
nutnosÈ obnovy ochranného náteru
jeho opätovn˘m nanesením.
Základn˘m materiálom dreven˘ch
okien modernej kon‰trukcie je lepen˘ hranol zloÏen˘ z viacer˘ch vrstiev
tzv. lamiel. Tento materiál má v˘borné tepelnoizolaãné vlastnosti, treba
v‰ak povedaÈ, Ïe drevo je organick˘
materiál, ktor˘ podlieha poveternostn˘m vplyvom. Práve preto je potrebné drevené okná chrániÈ ochrann˘mi nátermi.
V súãasnosti sa na tento úãel pouÏívajú v˘hradne systémy hrubovrstv˘ch lazúr.

V minulosti sa takmer v˘luãne
aplikovali ochranné nátery na okná
aÏ po ich osadení do stavby, väã‰inou krycími farbami na olejovej
báze. Tak˘to náter zakryl kresbu
dreva, ãím úplne zru‰il estetickú
hodnotu dreveného okna a navy‰e
vykazoval nízku pruÏnosÈ. Práve
v dôsledku nízkej pruÏnosti,
v spojení s rozmerov˘mi zmenami
okien vplyvom vlhkosti a teploty,
dochádzalo ãasto k praskaniu
ochrann˘ch náterov a nutnosti ich
pravidelného obnovovania.
V˘skumy na konci sedemdesiatych rokov priniesli nové poznatky

Renovácia dreven˘ch okien
- preão, kedy a ako na to?
Okno je najãastej‰ie pouÏívan˘ transparentn˘ prvok obvodov˘ch plá‰Èov
budov. Drevené okná boli jedn˘m z prv˘ch kon‰trukãn˘ch rie‰ení okien
a predstavujú klasickú materiálovú základÀu v˘roby okien.
˘voj dreven˘ch okien pre‰iel
mnoh˘mi kon‰trukãn˘mi a technologick˘mi zmenami. MoÏno povedaÈ, Ïe v súãasnosti poskytujú vhodné fyzikálno-technické vlastnosti,
ktoré sa spájajú s estetick˘mi vlastnosÈami prírodného dreva.
V súãasnosti sú v ponuke na trhu
so stavebn˘mi v˘robkami okná z viacer˘ch materiálov˘ch druhov. Ktoré
si vybraÈ, je na samotnom stavebníkovi. Pre ºah‰í v˘ber priná‰ame niekoºko informácií o tom, ão vás ãaká
s va‰imi oknami v budúcnosti.
Tvrdil vám uÏ niekto, Ïe ich okná
nevyÏadujú údrÏbu? Neverte mu!
KaÏd˘ v˘robok sa ãasom opotrebuje, viac ãi menej, a po uplynutí urãitého ãasu potrebuje servis. Aj s va‰ím autom urãite pravidelne chodíte do servisu, a to isté platí aj pre
va‰e okná. To, kedy tento ãas nastane, závisí do znaãnej miery od vás
a vá‰ho prístupu k va‰im dreven˘m
oknám.

V

Preão renovácia?
âo je vlastne renovácia? Pravidelná starostlivosÈ ochranného náteru
okien sadou na o‰etrovanie nie je renovácia! Ani servisná prehliadka auta nie je jeho generálnou opravou!
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do technológie v˘roby dreven˘ch
okien. Následkom t˘chto inovácií
sa povrchová úprava okien zaãala
komplexne vykonávaÈ priamo vo
v˘robe s celoplo‰n˘m o‰etrením ich
povrchu.
Zaviedli sa nové povrchové úpravy na báze tenkovrstv˘ch rozpú‰Èadlov˘ch lazúr. Tieto systémy boli
dostatoãne pruÏné, ponechávali
drevu jeho estetickú hodnotu, mali
v‰ak krátky interval pre renováciu,
pribliÏne 3 roky.
V deväÈdesiatych rokoch 20. storoãia sa do v˘roby dreven˘ch okien zaãali zavádzaÈ hrubovrstvé systémy
lazúr na vodnej báze. A práve tieto
systémy, pouÏívané aj dnes, v sebe
spájajú potrebné vlastnosti pre zabezpeãenie dlhodobej ochrany dreven˘ch okien v spojení so zachovaním estetickej hodnoty dreva. Jed-

Nedostatoãná ochrana náteru
voãi UV Ïiareniu spôsobila
po‰kodenie lignínu v povrchovej
vrstve dreva a následne zníÏila
priºnavosÈ náteru.
Nedostatoãná ochrana
priznan˘ch spojov.
Po‰kodenie okna po skonãení
Ïivotnosti a nevykonaní vãasnej
renovácie.

n˘m z lídrov v tejto oblasti je rakúska firma Adler dodávajúca nátery pre
priemyselnú v˘robu okien.
No aj pre tieto nátery platí:
Niã nie je veãné - v‰etko potrebuje
starostlivosÈ.
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Aké b˘vajú najãastej‰ie
dôvody renovácie okien?
1. Pôvodn˘ náterov˘ systém bol
nesprávne zvolen˘, nedostatoãne chránil dreven˘ podkladov˘
materiál.
Túto skutoãnosÈ môÏeme dokumentovaÈ na priloÏenom obrázku,
kde je vidieÈ slabú stálosÈ ochranného náteru na svetle a nevyhovujúcu UV ochranu súvisiacu s jeho úplnou transparentnosÈou.
Systémy hrubovrstv˘ch lazúr firmy Adler, pouÏívan˘ch popredn˘mi v˘robcami dreven˘ch okien,
zabudovaním mikronizovan˘ch
(veºmi jemn˘ch) pigmentov do
‰truktúry náteru, poskytujú dreven˘m prvkom vynikajúcu ochranu pred UV Ïiarením, priãom zvy‰ujú estetickú hodnotu dreveného okna a zabezpeãia dlhodobú
ÏivotnosÈ va‰ich okien.
2. Mechanické po‰kodenie náterového systému, najãastej‰ie ºadov˘mi krúpami, murárskymi prácami a pod., a následne neopravením po‰kodeného miesta dochádza k zväã‰eniu po‰kodenia
pôsobením poveternosti.
3. Po‰kodenie nadmernou interiérovou vlhkosÈou nedostatoãn˘m
vetraním, hlavne poãas zimného
obdobia.
4. Ukonãenie Ïivotnosti pôvodného
náteru.

Kedy je potrebná
renovácia?
Na túto otázku neexistuje jednoznaãná odpoveì, závisí to od viacer˘ch okolností:
- ak˘m náterom bolo okno o‰etrené,
- na ktorú svetovú stranu je okno
orientované,
- ako je okno zabudované do stavby,
- v akom prostredí je dané okno
umiestnené,
- ako pravidelne je okno o‰etrované.
V‰etky tieto parametre v˘znamne
vpl˘vajú na ÏivotnosÈ ochranného náteru. V súãasnosti pouÏívané systémy
hrubovrstv˘ch lazúr firmy Adler sú navrhované ako generaãné systémy. Ich
teoretická ÏivotnosÈ sa pohybuje
v rozmedzí 15 - 25 rokov.
Z tohto môÏeme vyvodiÈ aj ãas, kedy by sa renovácia mala zaãaÈ vykonávaÈ. Jednoduch˘m dosadením ãísiel prídeme na fakt, Ïe na dreven˘ch
oknách o‰etren˘ch jedn˘mi z prv˘ch
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Postup renovácie
s lazúrovacími nátermi:
- dôkladné odstránenie pôvodného
náteru ‰krabkou,
- prebrúsenie podkladu,
- vrstva farebného impregnaãného
náteru Adler Imprägniergrund
vo zvolenom farebnom odtieni,
- tri vrstvy hrubovrstvej lazúry na
natieranie Adler Dickschichtlasur
Streichqualität vo zvolenom farebnom odtieni s vykonaním brúsenia
medzi nátermi.

Postup renovácie pri
silnom po‰kodení okien
s krycími nátermi:
Odstránenie nekompaktn˘ch
ãastí starého náteru
a dôkladné prebrúsenie.

hrubovrstv˘ch lazúr, treba vykonaÈ
renováciu uÏ v súãasnosti.
Poznatky z praxe v‰ak ãasto uka-

- odstránenie nepriºnutého pôvodného náteru ‰krabkou,
- zdrsnenie podkladu a ãasti kompaktného náteru hrub˘m brúsnym
papierom,

Okno pred a po renovácii.
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zujú, Ïe u okien o‰etren˘ch hrubovrstv˘mi lazúrmi firmy Adler, na ktor˘ch bol pravidelne vykonávan˘ servis, netreba renováciu vykonaÈ, pretoÏe lazúry stále spæÀajú poÏiadavky
na ne kladené. Uveden˘ ãasov˘ údaj
je preto do znaãnej miery teoretick˘,
jeho hodnota sa s pravidelnou údrÏbou zvy‰uje, závisí v‰ak od vy‰‰ie popísan˘ch parametrov.
Ak do‰lo k mechanickému po‰kodeniu náteru, je nekompaktn˘
a miestami sa oddeºuje od podkladu, treba ur˘chlene vykonaÈ renovaãn˘ náter.
Ako urobiÈ správne renovaãn˘
náter?
Na zaãiatku treba zhodnotiÈ, v akom
stave je star˘ ochrann˘ náter a rozhodnúÈ sa, ak˘ renovaãn˘ náter (alebo
postup renovácie) bude pouÏit˘.

Zabezpeãením pravidelnej údrÏby
v‰ak môÏete predísÈ prípadn˘m renováciám na dlh˘ ãas.
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Aplikácia renovaãn˘ch náterov pri krycom systéme renovácie.

pravky spolu s handriãkami nájdete
v o‰etrovacej súprave firmy Adler.
ÎivotnosÈ dreven˘ch okien nie je to
isté ako ÏivotnosÈ povrchového náteru. Pravidelnou údrÏbou dreven˘ch
okien v˘razne predæÏite ÏivotnosÈ va‰ich okien.
Skúsenosti zákazníkov s dreven˘mi
oknami z minulosti ãasto neboli práve najlep‰ie hlavne v dôsledku pouÏitia ochrann˘ch náterov, ktor˘ch
vlastnosti vôbec nevyhovovali pouÏitiu na okná.
Veºmi ãasto sme sa stretávali
s prípadmi, keì zákazník poÏadoval
od v˘robcu úplne transparentné vyhotovenie ochranného náteru, následkom ãoho vzniklo po‰kodenie
dreveného okna z nedostatoãnej
ochrany náteru pred UV Ïiarením.
Preto odporúãame v˘ber farebnosti
ochranného náteru dreven˘ch okien
podºa ‰tandardn˘ch farebn˘ch vzorkovníkov firmy Adler, ktoré spæÀajú

prísne kritériá hodnotenia odolnosti
voãi poveternostn˘m vplyvom skú‰obn˘ch ústavov Catas a WKI institut. Dosiahnete tak dlhú ÏivotnosÈ
va‰ich okien so znásobením ich
estetickej hodnoty.
Renovácia okien v sebe nezah⁄Àa
len obnovenie samotného ochranného náteru, ale aj v˘menu tesniacich
materiálov ãi nastavenie kovania okna, preto odporúãame zveriÈ renovaãné práce do rúk odborníkov. Uvedené pracovné postupy sú popísané
len v skratke, a preto sa rad‰ej obráÈte na svojho dodávateºa okien so
ÏiadosÈou o servis, prípadne renováciu okien.

Ing. Marek DuchoÀ
G&G Prievidza, spol. s r. o.

- vrstva krycieho impregnaãného náteru Adler Pullex IG-Renovierfarbe,
- dve vrstvy lazúry Adler Pullex
Renova vo zvolenom farebnom
odtieni.

Niekoºko dôleÏit˘ch
informácií
Drevené okná si vyÏadujú pravidelnú údrÏbu - optimálne dvakrát roãne.
To v‰ak neznamená, Ïe okná budete
dvakrát roãne natieraÈ farbou. ÚdrÏba nie je renovácia!
ÚdrÏba sa vykonáva jednoduch˘m
oãistením rámov˘ch ãastí ãistiacim
prípravkom a následne nanesením
o‰etrovacieho prípravku handriãkou
na rámové ãasti. Obidva tieto prí-

Detail mikrotrhliny v krycom ochrannom nátere dreveného okna pred (vºavo) a po (vpravo) o‰etrení
súpravou na údrÏbu okien.

