Renowacja stolarki okiennej

Zdjęcie
przykładowego
okna po renowacji
z zamontowanymi
listwami
aluminiowymi LPR

Okazuje się, iż drewniane
okna wcale nie wyszły
z mody. Nic dziwnego,
niewątpliwie posiadają
one wiele zalet. Przede
wszystkim, co dzisiaj
ważne, jest to materiał
całkowicie ekologiczny.
Nie bez znaczenia jest
także to, że drewno
pochłania nadmiar wilgoci z wnętrza i „oddaje”
go, gdy jest taka potrzeba,
zapewniając przyjazny
mikroklimat. Ponadto
wprowadza do naszych
wnętrz ciepło, naturalne
piękno oraz elegancję. O
walorach okien drewnianych można by jeszcze
długo pisać, warto jednak
pamiętać, że aby mogły
nam służyć przez dziesięciolecia, należy o nie
odpowiednio zadbać.
tekst i zdjęcia
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okno jednoramowe
przed renowacją
(bez listwy
aluminiowej na
skrzydle) I to samo
okno po renowacji

G
Renowacja
stolarki
okiennej

warancją długiej żywotności drewnianej
stolarki okiennej jest jej prawidłowa
eksploatacja, pielęgnacja oraz bieżące
kontrolowanie jej stanu technicznego.
Aby wydłużyć żywotność drewnianej
stolarki okiennej, należy dwa - trzy razy w roku (przed i po
okresie zimowym oraz przed okresem letnim) powierzchnię
zewnętrzną okien poddać zabiegom pielęgnacyjnym: zmycia zanieczyszczeń z powłoki malarsko - lakierniczej oraz
zabezpieczenia jej specjalnym mleczkiem konserwującym.
Tego typu zestawy pielęgnacyjne, tj. płyn do mycia okien
oraz mleczko konserwujące, można nabyć u większości
producentów materiałów przeznaczonych do wykańczania
stolarki okiennej. Do pielęgnacji nie należy używać agresywnych detergentów zawierających, np. amoniak, a sam
zabieg mycia i zabezpieczenia mleczkiem należy wykonać
przy pomocy miękkiej szmatki. Czas między zabiegami
renowacyjnymi zależy od nasilenia obciążeń atmosferycznych oraz rodzaju powłoki malarsko - lakierniczej. Przeciętny
okres regeneracji zewnętrznej powłoki malarskiej dla okien
wykończonych kryjąco, to ok. 5 lat, a dla okien z wykończeniem transparentnym - 3 lata. Jest to okres, po którym
zaczynają występować mikropęknięcia powłoki, odpryski,
a nawet łuszczenie się farby i rozwarstwianie silikonu,
powodujące penetrację wody, co prowadzi do szybkiej
destrukcji okna. Należy wtedy bezwzględnie dokonać
renowacji stolarki okiennej. Podczas renowacji okien należy
powierzchnię odpowiednio przygotować, tj. powierzchnię
wstępnie przeszlifować papierem ściernym, szpachlą do
drewna zaprawić ewentualne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, zarysowania, itp., wyciąć spoinę silikonową,
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zagruntować odkrytą strukturę drewna, całość przeszlifować papierem o wyższej granulacji, dokładnie odpylić
i przetrzeć wilgotną ściereczką - aby powierzchnia była
pozbawiona jakiegokolwiek zapylenia. Następnie nałożyć
dwie - trzy warstwy farby renowacyjnej z zachowaniem
odpowiednich odstępów czasowych. Gdy farba będzie już
sucha należy zasilikonować kanał przyszybowy, co zagwarantuje brak jakiejkolwiek penetracji wody oraz poprawi ich
estetykę. W przypadku braku listew osłonowych na dolnej
partii skrzydła okiennego, zalecane jest zamontowanie
aluminiowej listwy tzw. listwy LPR, co w znacznym stopniu wydłuży żywotność stolarki. Konserwacji okuć należy
dokonywać olejami syntetycznymi, polecanymi przez
producentów okuć (nie stosować domowych rozwiązań
typu olej roślinny czy WD40 – powoduje to rozpuszczenie
istniejących smarów w okuciu). Smarowaniu należy poddać
elementy ruchome okuć, poprzez pozostawienie w nich
ochronnej powłoki oleju, zapobiegającej zacinaniu okuć
oraz gwarantującej ich płynną pracę. Następnie skrzydła
okienne należy wyregulować, co zapewni im poprawną
funkcjonalność. W trakcie funkcjonowania okien oraz
docisku, zniekształceniu ulegają uszczelki (odpowiedzialne
w dużej mierze za szczelność), dlatego najczęściej po ok.
5 latach zaleca się ich wymianę na nowe. Aby wydłużyć ich
żywotność o kilka lat, wskazana jest również ich konserwacja
za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych środków. ♦
Gwarancją długiej żywotności drewnianej
stolarki okiennej jest jej prawidłowa
eksploatacja, pielęgnacja oraz bieżące
kontrolowanie jej stanu technicznego
stolarka przed renowacją i po renowacji
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