
NEGA & 
VZDRŽEVANJE

lesenih oken in vhodnih vrat
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* Ob vsakem popravilu ali negovanju vnesite datum in natančno opišite vzdrževalna dela ter jih 
zabeležite.

We make the world last longer

Teknos d.o.o. Cesta na Rupo 67, Kranj | Slovenija 
Tel.: +386 4 236 58 78 | info@teknos.si | www.teknos.com

EVIDENČNI LIST VZDRŽEVANJA 

Z izbiro lesenih vrat in oken ste dokazali, da vam je mar za okolje in trajnostni razvoj ob 
gradnji ali renovaciji. Les vam nudi najvišjo raven ustvarjalnosti, vpliva na  dobro počutje 
in je obenem prijazen do okolja.

Teknosovi visoko kakovostni premazi za lesena okna oz. vhodna vrata in polkna nudijo 
dolgotrajno zaščito pred vremenskimi vplivi in nudijo prekrasen izgled površine.  

Za dolgotrajno ohranjanje zaščite upoštevajte navodila v nadaljevanju.
Upoštevajte redno nego in vzdrževanje.



Čestitamo!

Odločili ste se za kvalitetne izdelke iz  lesa . Dokazali 
ste, da ste gospodarni in ste sprejeli okolju prijazno 
odločitev.  

Vašim   lesenim  oknom in vhodnim vratom je 
vaš izbrani proizvajalec zagotovil kvalitetni in 
dolgotrajni  premaz podjetja Teknos. 
Teknos je svetovni proizvajalec premazov za les.  
Zastavili smo si cilj podaljšati življenjsko dobo 
končnih izdelkov s ponudbo kvalitetnih, tehnološko 
naprednih rešitev premaznih sistemov - vedno v 
tesnem sodelovanju z našimi strankami.

S kakovostim premazom, ki deluje naravno, imajo 
vaša lesena okna, zunanja vrata ali lesena polkna 
najboljše predpogoje za dolgotrajno in estetsko 
zaščito pred vremenskimi vplivi.

Da bi to zaščito trajno ohranili, je potrebno 
od začetka redno vzdrževati poškodovana in 
obrabljena območja, predno postanejo iztrošena 
ali siva. Poleg tega lahko nečistoče, kot sta prah ali 
umazanija, povzročijo nastanek zelenih alg in gljiv. 
Tudi manjše poškodbe je treba takoj popraviti.

Privoščite lesenim oknom in vhodnim vratom 
pregled enkrat ali dvakrat na leto že od začetka. 
To stane malo truda in odločilno prispeva k temu, 
da leseni izdelki dolgo časa ohranijo svoj prvotni 
izgled.

Za  nego in popravila manjših poškodb  smo razvili 
posebne izdelke, ki jih lahko dobite pri vašem 
proizvajalcu oken ali vrat  ali preko naših trgovcev. 
Pregled naših trgovcev je na voljo na www.teknos.si. 
 

TEKNOCLEAN 1956-00 je brezbarvno, alkalno čis-
tilno sredstvo za premazne sisteme na lesu. Odstrani 
umazanijo, olje, mast itd iz barvanih površin. 

AQUATOP 2600 BRUSH je lak za popravilo, ki je 
na voljo v željenem tonu.

TEKNOCARE 4250-00 je negovalno sredstvo 
na vodni osnovi  za okna, vhodna vrata in polkna. 
Prosimo, upoštevajte, da zgolj negovanje s tem 
sredstvom  ni dovolj. Ne nadomešča kvalitetne 
zaščite  oziroma obnove z AQUATOP 2600 BRUSH, ki 
je nujna zaradi dolgotrajnih vremenskih vplivov.

Še posebej je potrebno biti pazljiv na mehanske 
poškodbe (toča, udarci,itd)

Nega in REDNO vzdrževanje lesenih površin 
podaljša življenjskO dobO vaših oken in 
VHODNIH vrat.

Sledite spodnjim točkam (1-2 letno)
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NEGA IN VZDRŽEVANJE

Temeljito očistite vse površine lesenih oken, lesenih vrat ali lesene 
elemente z čistilom TEKNOCLEAN 1956-00. Za to uporabite mehko krpo 
ali čisto krtačo. Kovinski elementi (kljuke, zapirala, itd.) ne smejo biti 
obdelani s tem čistilnim sredstvom.

Za običajno umazane površine:
TEKNOCLEAN 1956–00 razredčite v razmerju 1:100 z vodo.

Za močno umazane površine:
TEKNOCLEAN 1956–00 razredčite v razmerju 1:25 z vodo.

Čistilno  sredstvo pustite delovati približno 5 minut in nato sperite 
obdelana področja s čisto vodo.

Pazljivo preverite površino barve, da ni  nobenih poškodb. Če najdete 
kakršno koli poškodbo,  jo takoj odpravite (glejte korak „Popravilo“). 
Če ne najdete poškodovanih mest, nanesite negovalno emulzijo (glejte 
korak „Nega“).

Če je površina poškodovana, poškodovano območje pobrusite  z 
brusnim papirjem in temeljito odstranite prah. Nato poškodovano 
območje 2x  pobarvajte z AQUATOP 2600 BRUSH (popravilo barve). 

TEKNOCARE 4250-00 negovalno emulzijo nežno  enakomerno nanesite 
na očiščene površine lesenih oken, lesenih vrat ali lesenih elementov.

Zabeležite si pregled v načrtu nege in vzdrževanja (glejte na spodnji 
strani) in zapišite datum naslednjega pregleda oskrbe in vzdrževanja.

Prosimo, upoštevajte: AQUATOP 2600 BRUSH  in TEKNOCARE 4250-00 ne uporabljajte  pod + 15 ° C 
zunanje temperature ali nad 85% rel. vlažnosti. Tako, kot vsi izdelki, ki se lahko razredčijo z vodo, imajo 
omejen rok trajanja. Z zaprto embalažo in shranjevanjem v primernem prostoru ( ni možnosti, da zmrzne),  
je rok trajanja približno 12 mesecev.


