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INFORMACJE OGÓLNE 

 

Drzwi drewniane firmy CAL wykańczane materiałami lakierniczymi wodnymi, 

wytwarzanymi z zachowaniem unijnych regulacji ochrony środowiska przez 

światowych potentatów w branży stolarki budowlanej, charakteryzują się 

elegancją i wyjątkową trwałością. Zakupione przez Państwa drzwi drewniane są 

zabezpieczone systemem powłok ochronnych wysokiej jakości zapewniając 

komfort w użytkowaniu i szereg zalet:      

• ochrona drewna przed niszczącym działaniem  czynników fizycznych  

i biologicznych,   

• przepuszczalność pary wodnej,  

• elastyczność, odporność na pęcznienie i kurczenie drewna,  

• łatwość czyszczenia,  

• powłoka ekologiczna, przyjazna ludziom i środowisku,  

• skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV.  

Niemniej jednak, aby drzwi drewniane spełniały swoją funkcję i zdobiły dom 

przez długie lata, winny być poddawane regularnym zabiegom pielęgnacyjnym i 

konserwacyjnym przez użytkownika. Słońce i deszcz są największymi wrogami 

drzwi drewnianych. W drewnie narażonym na działanie wody, wiatru i zmian 

temperatur powstają mikroszczeliny, przez które woda wnika do środka, co 

może spowodować powstanie sinizny i zniszczenia powłoki ochronnej. Z kolei 

pod wpływem promieni słonecznych drewno szarzeje, płowieje, staje się 

szorstkie i porowate.  

 
PIELGNACJA DRZWI DREWNIANYCH POKRYTYCH POWŁOKAMI 

LAKIERNICZYMI   

 

Czyszczenie i pielęgnacja drzwi powinna być przeprowadzona, co najmniej dwa 

razy w roku, zwłaszcza przed okresem letnim i zimowym. Powierzchnia drzwi 

drewnianych powinna być gruntownie oczyszczona z kurzu oraz śladów po 

owadach i innych zanieczyszczeń przy użyciu delikatnego detergentu i wody. 

Taką pielęgnację należy wykonywać nie tylko z powodów estetycznych, ale 

także po to, aby brud nie niszczył powłoki lakierniczej i nie sprzyjał pojawianiu 

się zielonych alg i grzybów. Po wyczyszczeniu powierzchni drzwi, można je 

zabezpieczyć emulsją pielęgnacyjną. Aby utrzymać wysoką jakość powłoki 

lakierniczej oraz przedłużyć jej żywotność, należy stosować preparaty 

pielęgnacyjne przeznaczone do renowacji powłok firm Teknos & Gori Industry 

lub  Sherwin-Williams Company. Jednym z uniwersalnych środków do 

pielęgnacji, regeneracji, czyszczenia oraz odświeżania powierzchni drzwi 

drewnianych użytkowanych w warunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych, 

jest Ottimo Door Care.    
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Uwaga! Większość produktów do mycia szyb zawiera salmiak. Pozostałości 

salmiaku po czyszczeniu szyb w drzwiach muszą zostać usunięte, najlepiej przy 

pomocy czystej wody. Elementy należy wytrzeć do sucha miękką szmatką. Do 

konserwacji nie można stosować środków alkalicznych i rozpuszczalnikowych.  

 
PIELGNACJA DRZWI DREWNIANYCH POKRYTYCH POWŁOKAMI OSMO 

 

Drzwi drewniane firmy CAL wykańczane olejami Osmo, są ponadczasowe ze 

względu na swoją naturalność, trwałość i elegancki wygląd. Oleje Osmo 

podkreślają piękno naturalnego drewna, wygładzają i pozwalają mu swobodnie 

oddychać. Powłoka chroni powierzchnię i sprawia, że staje się ona odporna na 

przywieranie brudu. 

 

CZYSZCZENIE: 

 

• na sucho – powierzchnię można przetrzeć za pomocą czystej, bawełnianej 

szmatki. 

• na mokro – roztworem z użyciem Koncentratu Wisch Fix Osmo (nr 8016), 

który zawiera naturalne oleje chroniące piękno drewna przez długie lata.  

Do jednego litra wody wlać 1 zakrętkę koncentratu, przetrzeć powłokę za 

pomocą nasączonej w roztworze szmatki bawełnianej, nakładki z mikrofirbry.  

Uwaga! Do mycia nie można stosować uniwersalnych środków czyszczących, 

ponieważ zawierają substancje agresywne, które w znaczący sposób osłabiają 

powłokę. 

 

RENOWACJA: 

 

Powłoki Osmo są praktyczne i wygodne w utrzymaniu. W razie potrzeby drzwi 

można pokryć nową powłoką lub dokonać miejscowej renowacji: 

• zadrapania, przetarcia, zmatowienia można usunąć za pomocą szmatki 

nasączonej we wskazanym przez producenta olejem w danym kolorze.  

• pęknięcia należy koniecznie zabezpieczyć wskazanym przez producenta drzwi 

olejem Osmo.  

Uwaga! Jeżeli nie chcemy zwiększać intensywności koloru, można użyć 

bezbarwnego produktu Osmo /nr 410 – satyna powłoka lub nr 701 – matowa 

powłoka.   

 


