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Návod na údržbu povrchové úpravy DOMINO - PNZ Quatro č.201403 
 

povrchová úprava DOMINO - PNZ Quatro je aplikována ve čtyřech krocích: 

1. Olejová impregnace - ochrana před hnilobou, zamodráním a napadením houbou 
2. Pigmentovaný Venkovní olej - odolný proti povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. 

Zabraňuje bobtnání, vysychání a praskání dřeva. 
3. Pigmentovaný Venkovní olej - jako bod 2. 
4. Pigmentovaný Venkovní olej - jako bod 2.  

Po montáži oken je nutné dostatečně větrat, aby vlivem stavební vlhkosti nebo jiné vlhkosti, 

v průběhu užívání, nedošlo k poškození nebo narušení funkce stavebního prvku. Maximální 

přípustná krátkodobá vlhkost je 50%. 

Aby byla zachována optimální ochrana povrchové úpravy i přes často extrémní povětrnostní 
podmínky a prostředí doporučujeme k ošetření, nebo obnově PNZ Blokátor vlhkosti, nebo 
příslušný na zakázce aplikovaný olej PNZ. 
 
Okna ošetřujte v intervalu 1 až 3 let, dle povětrnostních podmínek (jih, úzká špaleta …),        
při teplotě 10 až 18°C.  
 
Prostředek se nanáší houbičkou (úzkým štětcem) na čisté, suché venkovní dřevěné části 
okna a do spodní odtokové drážky v rámu.  
 
Vytvoříme pouze slabou lesklou vrstvičku, která se vsákne do suchého povrchu dřeva. 
 
Doba zasychání je cca 6-12 hodin dle povětrnosti, nasákavosti podkladu, vlhkosti vzduchu a 
teplotě. 
  
Zjistíme-li místní poškození povrchu, přetřeme Venkovním olejem v odpovídajícím barevném 
odstínu. Nanášení opakujeme 2 - 3x. 
 
Konzervace dřeva při výrobě oken může dřevu poskytnout pouze ohraničenou ochranu. 
Životnost povrchové úpravy, ale může ovlivnit a prodloužit každý vlastník takto upravených 
oken pravidelnou údržbou. 
 

Ochrana stavebních prvků oken 

Okna a dveře musíme při stavebních, montážních, lakýrnických či jiných pracích, při 

kterých by mohlo dojít k poškození nebo potřísnění dostatečně chránit. Okna nebo dveře se 

musí řádně zakrýt fólií nebo jiným vhodným materiálem. Při čištění povrchu se nesmí 

používat agresivní čistící prostředky, čistící písky a pasty, alkalické prostředky nebo 
organická rozpouštědla. K omytí povrchu používejte jen čistou vodu. 
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