Doporučení ke skladování a lakování interiérových dveří
Vážení zákazníku, tímto návodem bychom Vás chtěli upozornit na některá specifika našeho výrobku.
Jedná se o sériově vyráběné kazetové interiérové dřevěné dveře dodávané na v surovém stavu, to znamená, že
nejsou povrchově chráněny, pouze okovány panty.
Vzhledem k tomu že se jedná o dřevěný výrobek, který není povrchově chráněn, je nutné dodržovat následující
upozornění a doporučení.
Doporučení:










nakoupené dveře, které budou skladovány, musí zůstat zabaleny ve fólii, aby nemohlo dojít k jejich
znehodnocení vlivem vlhkosti a případných nečistot
při skladování je nutné skladované dveře zastínit tak, aby na ně nepůsobilo sluneční záření a tím nedocházelo
k oxidaci výrobku.
výrobky je možné skladovat pouze ve vodorovné poloze vyrovnané na sobě tak, aby nedocházelo ke křížení
lze je také skladovat svisle opřené o hranu po celé délce, aby nedocházelo ke křížení
rozbalené dveře musí být v suchu z toho důvodu, že jsou vyrobeny z materiálu o výrobní vlhkosti 8 – 12%
dveře nikdy neinstalujte do mokrých staveb, do staveb kde je čerstvě vymalováno, zhotovena podlaha nebo
tam, kde je z nějakého důvodu zvýšena vlhkost nad běžnou úroveň, to je cca 50%
dveře doporučujeme ponechat 2 až 3 dny v nejsušší místnosti v domě (bytě), aby se přizpůsobily podmínkám
před montáží je nutné dveře natřít nebo nastříkat, nalakovat a to velmi pečlivě na celém vnějším povrchu,
aby se zabránilo vnikání vlhkosti do dřeva a tím se zamezilo jeho pracování (změna rozměrů, praskání,
kroucení)

Lakování:
 před lakováním dveře pečlivě otřete po celé ploše suchým hadříkem (odstranění nečistot, prachu a otisků)
 lakování provádějte nejméně ve třech vrstvách
 po nátěru a zaschnutí první napouštěcí vrstvy (může být ředěná dle pokynů výrobce laků) proveďte
přebroušení natřené plochy smirkovým papírem č. 120 – 150
 přebroušený povrch důkladně zbavte prachu a případných nečistot (můžete použít i navlhčený hadřík)
 opakujete druhý nátěr a po jeho zaschnutí přebroušení smirkem č. 150
 po třetím nátěru již nebruste
 dveře je nutno udržovat stále v natřeném stavu, aby se zabránilo vnikání vlhkosti
 dveře není vhodné vystavovat přímému působení tepelného zdroje (dochází k seschnutí)
 pouze moření a voskování je nedostatečné, je proto nutné opatřit dveře lazurou

Věříme, že při dodržení těchto zásad Vám bude náš výrobek spolehlivě sloužit mnoho let a přinášet Vám uspokojení
z krásy přírodního materiálu.
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