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Dřevěná eurookna jsou opatřena vysoce elastickou silnovrstvou lazurou ADLER, která respektuje 
přirozené vlastnosti dřeva. Údržba oken je důležitým předpokladem pro dlouholetou životnost jejich 
povrchu. Za tímto účelem doporučujeme používat vhodnou udržovací sadu od společnosti ADLER, 
jejíž používání je snadné a účinné. 
 
Udržovací sada na okna : 
Udržovací sada ADLER Pflegeset Plus je systém pro údržbu dřevěných oken s lazurovou povrchovou 
úpravou v exteriéru na bázi aktivních čistících látek a vybranýcgh pryskyřic. Aplikací 1x ročně se prodlouží 
životnost vodou ředitelných lazur – uzavřou se mikroskopicky jemné  trhliny a póry ve vrstvě lazury. Po 
ošetření vzniká hedvábně lesklý povrchový efekt. Tato udržovací sada není vhodná k opravám již existujících 
poškození laku, např. kroupami. 
 
Pracovní postup : 
 
Krok 1   
Čištění prostředkem ADLER Top-Cleaner. Podklad nejprve omyjte vlažnou vodou, do níž několikrát krátce 
stříkněte tento prostředek. Následně na povrch naneste čistícím hadříkem  ADLER Top-Cleaner a otřete. 
Takto lze bez problémů odstarnit i hrubší nečistoty. 
 
Krok 2 
Údržba prostředkem ADLER Top-Finish. Před použitím nádobu s přípravkem protřepejte a čistícím 
hadříkem nebo nástrojem ADLER Fenster-Tool rovnoměrně a v tenké vrstvě naneste na předem omyté a 
suché dřevěné plochy oken. Nanášecí  poduška ADLER Fenster-Tool značně usnadňujě nanášení tohoto 
prostředku. Díky stavitelné rozpěrce udržuje odstup od skla a zabrání nanesení na silikonovou spáru. Při 
použití tohoto nástroje je však nanesení vrstvy zpravidla příliš velké, proto doporučijeme následné setření 
čistícím hadříkem. Příliš velká ulpělá vrstva prostředku může způsobit jeho stékaní a při dlouhodobém 
použití tvorbu šedého závoje na lazuře. 
Doba schnutí : nelepí po cca 1 hodině. Vydatnost : balení vystačí na 10m². Odpovídá cca 10-ti standartním 
oknům zevnitř a zvenčí. 
 
Obsah balení udržovací sady : ADLER Pflegeset Plus (č.produktu 51695) : 
ADLER Top-Cleaner 500 ml, ADLER Top-Finish 500 ml, 1 čistící hadřík, sada nástrojů  Fenster-Tool 
  
Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za smáčení vodou 
s malou dávkou mycího prostředku ADLER Top-Cleaner. Zanechané zbytky malty nebo jiných tuhých 
materiálů by mohly vážně poškodit povrch či kování a těsnění oken. 
 
Upozornění: 
Nikdy na okna nepoužívejte čistící abrazivní materiály (písky apod.). 
Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na 
bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by 
mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou 
okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky. Některé přípravky pro domácnost (například 
odstraňovače vodního kamene) jsou agresivní rozpouštědla a i jejich krátkodobé působení mohou 
způsobit nevratné poškození povrchu. 
Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem. Více na téma údržba a renovace včetně 
instruktážních videí na www.adlercesko.cz 

http://www.adlercesko.cz/

