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1.Jak zamawiać? 

1.2. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze i zamawianiu okładziny 

Zewnętrznej?  

 

Gatunki drewna 

Zewnętrzna okładzina drewniana jest w większości wykonana ze świerka, ponieważ 

gęstość świerka jest bardziej jednolita i trwała niż gęstość sosny, a zatem wahania 

objętości spowodowane wilgocią występują rzadziej w świerku. Dzięki temu wydłuża się 

również żywotność zewnętrznych okładzin drewnianych i powłok wykończeniowych. 

Ponieważ komórki drzewa świerkowego zamykają się podczas procesu suszenia, 

zwiększa się biologiczna trwałość drewna; w związku z tym świerk nie wymaga pre-

impregnacji środkami ochrony drewna. Na przykład, podczas malowania przemysłowego 

deski są malowane farbą podkładową jako pierwszą warstwą. Farba gruntująca zawiera 

substancje czynne zapobiegające sinieniu i pleśni. 

 

Okładzina strugana czy cięta piłą? 

Nie spiesz się i zastanów się, czy chcesz zastosować okładzinę zewnętrzną z drewna 

struganego, czy też ciętą piłą, ponieważ obie mają swoje plusy i minusy. 

Precyzyjna okładzina z wyrzynarki jest bardziej praktyczna, ponieważ podczas 

malowania bardziej porowata, drobno wyrzynana powierzchnia jest w stanie wchłonąć do 

60% więcej farby. Farba lepiej przylega do powierzchni i głębiej penetruje pory drewna, 

wydłużając tym samym czas użytkowania okładziny ciętej piłą nawet dwukrotnie (nie ma 

potrzeby tak częstego malowania konserwacyjnego).    

Niestety, oprócz farby, również kurz i brud dobrze przylegają do powierzchni 

okładziny ciętej piłą a usuwanie zabrudzeń nie jest łatwym zadaniem. Jeśli więc 

elewacja, która ma być wykończona okładziną, znajduje się w miejscu, gdzie szybko się 

brudzi i wymaga częstego czyszczenia, należy rozważyć okładzinę struganą, którą można 

łatwo wyczyścić specjalnymi środkami do czyszczenia okładzin (nie stosować mycia pod 

ciśnieniem). Chociaż powłoka malarska będzie wymagała częstszego odświeżania, 

konserwacja elewacji jest prostsza. 

 

Profile i szerokości 

Kształt lub profil zewnętrznej okładziny drewnianej należy dobrać w zależności od 

lokalizacji i architektury budynku. Ogólnie rzecz biorąc, węższa okładzina z 

podkreślonym profilem nadaje eteryczności złożonym i/lub mniejszym powierzchniom 

elewacji. Szerszy i „spokojniejszy” profil jest idealny do krycia większych powierzchni. 

Do renowacji starszych budynków zalecamy stosowanie profili charakterystycznych dla 

danej epoki. 
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Zalecane grubości 

Im grubsza jest zewnętrzna okładzina drewniana, tym reżim wilgotności jest bardziej 

jednolity 

(wahania objętości spowodowane wilgocią są mniejsze). Dzięki temu elewacja 

wykonana z grubszej okładziny jest bardziej stabilna i ma dłuższą żywotność. 

Zgodnie z normami normatywnymi minimalna zalecana grubość zewnętrznej 

okładziny drewnianej wynosi 21 mm. Można również stosować cieńszą, popularną i 

tańszą okładzinę zewnętrzną drewnianą o grubości 18 mm, ale w tym przypadku należy 

liczyć się z krótszym czasem użytkowania i zwiększonym ryzykiem z powodu 

problemów spowodowanych częstszymi i większymi wahaniami objętości (pęknięcia, 

uszkodzenia powłoki malarskiej, wyginanie okładziny itp.) 

 

Cokół i okap 

Niezależnie od jakości wykończenia powierzchni drewniana elewacja jest szczególnie 

wrażliwa na wilgoć, której ekstremalnym wyrazem jest deszcz i woda rozpryskująca się z 

ziemi. Aby wydłużyć czas użytkowania drewnianej elewacji, wysokość cokołu powinna 

wynosić ponad 300mm, a szerokość okapu ponad 600mm. 
Czas użytkowania elewacji, której którego okap jest krótszy i/lub której cokół jest 

niższy jest z pewnością znacznie krótszy i będzie wymagała częstszej konserwacji 
(malowanie konserwacyjne powłoki malarskiej). Należy wziąć pod uwagę, że ten rodzaj 
elewacji uważany jest za elewację pracującą w warunkach ekstremalnych, w takiej 
sytuacji producenta okładzin (również producenta 
okładzin malowanych przemysłowo) nie można pociągnąć do odpowiedzialności za 
żywotność tego rodzaju elewacji. 
 
 
Jak obliczyć zużycie materiału? 
W zależności od cech architektonicznych budynku istnieją dwa różne sposoby 
obliczania zużycia materiałów. Najprostszą metodą jest oszacowanie powierzchni brutto 
elewacji bez odejmowania powierzchni otworów oraz zamawiania okładzin zgodnie z 
powierzchnią brutto. 

Jeśli budynek posiada wiele okien i drzwi, można również oszacować powierzchnię 
netto elewacji (okna i drzwi wliczone) i przy zamawianiu okładziny dodać co najmniej 
5% lub lepiej 10% do wyniku. 

Przy przycinaniu okładzin i dopasowywaniu desek nieuniknione są znaczne straty. 
Należy to uwzględnić już na etapie zamawiania ponieważ zamawianie dodatkowych 
ilości w późniejszym terminie jest uciążliwe dla kupującego i sprzedającego (zwłaszcza 
dla producenta malowanego przemysłowo drewna okładziny drewnianej). 
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1.2. Malowana przemysłowo zewnętrzna okładzina drewniana. Po co zamawiać, 

plusy i minusy. Jaki jest wybór kolorów i odcieni? Na co zwracać uwagę przy 

zamawianiu? 

 
 Po co zamawiać, plusy i minusy.  
 

Przemysłowo malowana okładzina produkowana jest w środowisku wolnym od pyłu, 
o jednakowej temperaturze i wilgotności powietrza. Środki wykańczające nakłada się na 
powierzchnię zgodnie z zaleceniami producenta i w zalecanej grubości warstwy. W tym 
celu stosuje się systemy wykańczania powierzchni zatwierdzone przez producentów farb. 
Gwarantuje to wysoką jakość i trwałość efektu końcowego, który utrzymuje się przez 
długi czas. 

Przemysłowo malowana okładzina zewnętrzna jest również tańsza niż malowana 
samodzielnie, ponieważ ze względu na duże ilości zakupionych produktów ceny 
profesjonalnych farb stosowanych w produkcji są znacznie niższe niż ceny detaliczne, a 
koszt pracy pracownika jest znacznie niższy dzięki wydajnym i zmechanizowanym 
procesom produkcyjnym (komory lakiernicze). 

Negatywnym czynnikiem jest z pewnością optymalna ilość materiału wymagana do 
malowania przemysłowego. Jeśli chodzi o malowanie i regulację maszyn, optymalna 
ilość do przemysłowego malowania jednym odcieniem koloru wynosi ok. 50-100m2. 
Malowanie ilości mniejszej niż wskazana powyżej jest nieekonomiczne i skomplikowane 
dla producenta, a tym samym cena jest również wyższa. Ponieważ czas dostawy okładzin 
malowanych przemysłowo na ogół nie przekracza 14 dni, nie jest to tak duży czynnik 
negatywny w porównaniu z malowaniem samodzielnym. W przypadku malowania 
samodzielnego, należy pozyskać materiał, farby i narzędzia, przygotować miejsce pracy i 
pozwolić, aby materiał wysechł między nakładaniem kolejnych warstw. Generalnie, 
samodzielne malowanie okładziny może nie okazać się szybsze. 

Oprócz ceny (przy zsumowaniu wszystkich kosztów, a także czasu pracy) kolejnym 
dużym negatywnym czynnikiem jest to, że nie można zapewnić równomiernego 
wysychania powłoki lakierniczej oraz istnieje ryzyko, że deszcz może uszkodzić powłokę 
malarską a bezpośrednie nasłonecznienie może powodować powstanie suchej powłoki na 
malowanej okładzinie, co spowalnia wysychanie farby pod nią; skutkiem tego końcowy 
efekt jest nierównomierny i powłoka farby szybko się starzeje. 

Długa żywotność okładzin, które zostaną samodzielnie pomalowane w warunkach 
zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych również nie jest 
gwarantowana, ponieważ oprócz odpowiedniego środowiska pracy powłoka malarska 
musi być nakładana w jednolitej grubości, co jest trudne do osiągnięcia przy ręcznym 
malowaniu pędzlem lub wałkiem. Gdy czas schnięcia pomiędzy nakładaniem kolejnych 
warstw malarskich jest zbyt krótki, istnieje również ryzyko, że dolna warstwa nie jest 
wystarczająco sucha i w związku z tym warstwa wierzchnia nie przykleja się 
wystarczająco dobrze na powierzchni i prędzej czy później po prostu odpryskuje. 
 
Jaki jest wybór kolorów i odcieni? 
 

Stosujemy wodorozcieńczalne profesjonalne zewnętrzne farby wykończeniowe 
fińskiego producenta Teknos OY, który ma 50 letnie doświadczenie w produkcji farb. Do 
warstwy wierzchniej stosujemy Teknos Nordica EKO, zewnętrzną farbę półmatową z 
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akrylowym spoiwem a pod nią, jako powłokę gruntującą Teknos Teknol, podkład 
alkidowy zawierający środki przeciw pleśni i sinieniu. Oprócz odcieni kolorów na karcie 
kolorów Teknos możemy również zapewnić kolory według innych tabel farb 
nawierzchniowych (RAL, NCS, Tikkurila, Caparoli itp.). 

 
Do malowania „z połyskiem” lub za pomocą bejcy olejnej lub malowania pół-

przeźroczystego stosujemy Teknos Aqua Primer - bejcę olejową na bazie alkidakrylu, 
która zawiera środki zapobiegające powstawaniu pleśni i sinieniu. Farba połyskowa nie 
wymaga wstępnego zagruntowania i nakładana jest bezpośrednio na deskę w jednej lub 
dwóch warstwach na życzenie klienta (odcień koloru najbliższy wskazanemu na karcie 
kolorów uzyskuje się za pomocą dwóch warstw). Oprócz odcieni na karcie kolorów 
Teknos możemy również nakładać kolory według innych kart kolorów farb olejnych lub 
połyskowych (Tikkurila, Vivacolor, itp.). 

Poza zwykłymi kolorami możemy również stosować farby lniane, farby olejne i farby 
ziemne - "szwedzka czerwień". 
Oferujemy impregnację ognioodporną według klas odporności ogniowej B-s1, dO i C-
s1,d0. 
 
Na co należy zwrócić uwagę przy zamawianiu (oprócz czynników wymienionych w 
artykule)? 
 

Poświęć trochę czasu na dokładne zastanowienie się nad odcieniem koloru. Należy 
wziąć pod uwagę, że odcień koloru w karcie kolorów zawsze będzie się różnił mniej lub 
bardziej od wyniku końcowego, ponieważ karta kolorów jest nadal tylko tuszem 
drukowanym na papierze, którego właściwości połysku i załamania światła różnią się od 
tych samych parametrów farby nakładanej na drewno. Dlatego też, jeśli wahasz się co do 
wybranego odcienia koloru lub chcesz uzyskać w 100% dokładny odcień koloru, 
zastanów się nad dłuższym czasem dostawy i zamów próbki z prawdziwą farbą nałożoną 
na prawdziwe drewno. Ryzyko uzyskania innego odcienia koloru niż na karcie kolorów 
jest większe, gdy wybrany odcień koloru nie został wybrany z katalogu kolorów 
producenta farb (Teknose). Co więcej, jeden i ten sam odcień koloru wygląda inaczej na 
okładzinach struganych i ciętych. Różnica między odcieniami kolorów jest szczególnie 
widoczna w przypadku desek pokrytych bejcą olejną lub farbą połyskową ponieważ 
okładzina cięta piłą wchłania więcej farby w drewno i odcień będzie ciemniejszy niż w 
przypadku desek struganych. 

Jeśli masz wątpliwości co do odcieni koloru lub nie możesz wybrać pomiędzy dwoma 
odcieniami koloru, zamów gotowy materiał pokryty jedną warstwą powłoki wierzchniej. 
W razie potrzeby można poprawić odcień koloru poprzez naniesienie drugiej warstwy na 
deski już po montażu (łatwiej jest przyciemnić niż rozjaśnić). Tak jak na wilgoć, 
zewnętrzna okładzina drewniana jest również narażona na działanie promieni UV, w 
związku z czym tak samo ważna jest intensywność wybranego odcienia koloru. W 
przypadku ochrony przed promieniowaniem UV do farby dodawana jest pasta barwiąca, 
ale oprócz tego trwałość zależy również od intensywności koloru pasty barwiącej, która 
ma zostać dodana. Im jaśniejszy lub ciemniejszy jest odcień barwy, tym mocniej lub 
słabiej elewacja pochłania światło słoneczne, ogrzewa się i chłodzi, a duże wahania 
temperatury powodują więcej uszkodzeń. Stąd, producenci farb (również Teknos) 
posiadają kartę kolorów zalecanych do stosowania jako odcienie zewnętrzne, które 
zazwyczaj są bardziej pastelowe i neutralne a ich odporność na promieniowanie UV 
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została przetestowana i zatwierdzona. W celu zapewnienia dłuższego czasu użytkowania 
elewacji zalecamy wybranie odcienia z tabeli kolorów zalecanych do stosowania na 
zewnątrz. 

Malowane zewnętrzne okładziny drewniane mogą być zamawiane w różnych 

stopniach obróbki. Jeśli chcesz mieć produkt z wykończeniem finalnym i nie chcesz 

ponownie malować elewacji po zamontowaniu okładziny, musisz zamówić okładzinę, 

która została pokryta podkładem i dwukrotnie powłoką wierzchnią. W przypadku 

stosowania tego typu desek jedyną rzeczą pozostającą do zrobienia po montażu jest 

pokrycie elementów mocujących i przyciętych końcówek farbą naprawczą (farba 

naprawcza jest dołączona do zamówienia). Jeżeli jednak chcesz ponownie malować 

fasadę po instalacji, wybierz malowaną okładzinę, która została pokryta podkładem i 

jedną warstwą powłoki wierzchniej. Deski pokryte jedną warstwą bejcy lub farbą 

połyskową muszą zostać ponownie pomalowane po instalacji, deski pokryte ww. 

środkami dwukrotnie są produktem gotowym. Jeżeli deski zostały pomalowane farbą 

połyskową należy je pomalować ponownie natychmiast po zamontowaniu, a jeżeli deski 

zostały pomalowane farbą wierzchnią, najpóźniej w ciągu 2 lat od montażu. 
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2. Transport i składowanie 

2. 1. Transport 

 
Produkty Puidukody pakowane są w opakowania przeznaczone do bocznego 

załadunku wózkiem widłowym. Przy załadunku od tyłu istnieje duże ryzyko uszkodzenia 
opakowań i towarów. Podczas transportu towarów w oryginalnym opakowaniu 
Puidukoda należy używać wózka widłowego, aby uniknąć uszkodzeń. W przypadku 
załadunku towarów za pomocą dźwigu z zawiesiami należy stosować specjalny zestaw 
przeznaczony do podnoszenia pakietów drewnianych. W przypadku podnoszenia za 
pomocą zawiesi, między zawiesiem a pakietem należy umieścić sztywne pręty metalowe 
lub drewniane listwy. Ma to na celu uniknięcie naprężeń w narożnikach opakowania i 
uszkodzenia opakowania, w szczególności załamaniom w wyniku nadmiernego nacisku 
wywieranego przez pętle. Chociaż oryginalne opakowanie jest pokryte folią odporną na 
warunki atmosferyczne, należy używać pojazdów transportowych z zamkniętymi 
strefami ładunkowymi. Im częściej towary są podnoszone i transportowane przed 
ostatecznym montażem, tym większe jest ryzyko uszkodzenia podczas transportu. 

Ponieważ malowana zewnętrzna okładzina drewniana nie jest pakowana w 
opakowania pokryte folią termokurczliwą, należy unikać otwierania oryginalnego 
opakowania okładziny podczas transportu. Do rozładunku malowanych zewnętrznych 
okładzin drewnianych na placu budowy należy używać wózka widłowego lub dźwigu, 
ponieważ w przypadku ręcznego załadunku na środki transportu i rozładunku z środków 
transportu istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia malowanej powierzchni. 

Finalne wysychanie i usztywnienie warstwy farby trwa 2-4 tygodnie od 
wyprodukowania w zależności od barwy koloru. Produkty wchodzące na plac budowy 
bezpośrednio po produkcji muszą być obsługiwane szczególnie ostrożnie, aby zapobiec 
uszkodzeniom wciąż elastycznej i delikatnej warstwy farby. 
 

2.2. Magazynowanie 

 
Przed składowaniem materiału na placu budowy sprawdzić warstwę folii 

pokrywającą opakowanie drewniane i upewnić się, że nie ma w niej otworów ani innych 
uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas magazynowania, załadunku lub transportu. W 
przypadku uszkodzenia folii opakowaniowej należy ją naprawić lub wymienić na nową. 
W przypadku składowania drewna w warunkach zewnętrznych (poza budynkami), górna 
część opakowania i wszystkie 4 boki powinny zostać zakryte, aby uniknąć przenikania 
wilgoci z góry i z boku; dodatkowo, materiał powinien być zabezpieczony przed 
promieniami UV. 

Za pomocą listew pozostawić wystarczającą szczelinę wentylacyjną pod drewnianym 
opakowaniem. Materiał nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem. 
Zalecana szczelina wentylacyjna wynosi ok. 150 mm. 

Stosowana przez Puidukoda folia termokurczliwa jest mikro-perforowana w celu 
zapewnienia optymalnego reżimu wilgotności w małych opakowaniach. Niemniej jednak 
folia termokurczliwa nie jest wodoodporna, a małe opakowania zapakowane w folię 
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termokurczliwą muszą być zawsze zakryte dodatkowo folią opakowaniową. Jeśli 
zauważysz, że wilgoć lub woda przenikają do małego opakowania owiniętego w folię 
termokurczliwą, opakowania foliowe muszą zostać natychmiast otwarte w celu 
zapewnienia wystarczającej wentylacji oraz w celu uniknięcia sinienia i pleśni. 

Podczas układania materiału malowanego w stosy, materiał nie powinien być nigdy 
układany w stosy bez warstwy ochronnej z tworzywa sztucznego pomiędzy każdą 
warstwą desek. Zapobiega to przywieraniu malowanych powierzchni do siebie, 
zarysowaniom i innym uszkodzeniom. Można stosować tę samą folię z tworzywa 
sztucznego, która jest stosowana jako warstwa ochronna w oryginalnych opakowaniach 
fabrycznych Puidukoda względem materiałów malowanych. 
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3. Instalacja 

3. 1. Szczelina wentylacyjna.  Listwy. Grubości. 

 

Pod drewnianą elewacją pozostawia się szczelinę wentylacyjną, aby zapewnić 

wystarczającą wentylację i zapewnić suchość zewnętrznej okładziny drewnianej, 

wilgotnej z powodu warunków atmosferycznych, oraz aby odprowadzić wilgoć 

odparowaną przez ściany pomieszczeń wewnętrznych. Szerokość szczeliny 

wentylacyjnej powinna wynosić co najmniej 22 mm, zalecana szerokość to nawet 25 mm. 

Aby zapewnić wentylację, szczelina powinna wynosić otwarta od dołu i od góry, a 

powietrze powinno swobodnie poruszać się po całej powierzchni. 

W przypadku okładzin poziomych można wykonać wentylację za pomocą listew 

przypodłogowych przeznaczonych do mocowania okładziny. Aby zapewnić 

wystarczające przymocowanie okładziny, maksymalny rozstaw listew podkładowych 

powinien wynosić 600 mm. W przypadku okładziny pionowej należy prowadzić listwy 

poprzecznie lub podwójnie, aby zapewnić wymaganą wentylację (najpierw należy 

zamontować dolną warstwę pionowo, aby zapewnić wentylację, a drugą warstwę 

poziomo, aby stworzyć miejsca do montażu okładziny pionowej). 

 

3.2. Elementy montażowe 

  

Odnośnie odpowiednich elementów montażowych, należy stosować gwoździe 

ocynkowane ogniowo lub śruby ze stali nierdzewnej. W celu zmniejszenia ryzyka 

wyginania okładzin zalecamy stosowanie gwoździ o lepszych właściwościach (np. 

prostokątnych lub ryflowanych). Z pewnością nie wolno używać normalnych gwoździ 

budowlanych do montażu zewnętrznych okładzin drewnianych, ponieważ takie gwoździe 

szybko inicjują korozję. Długość elementów mocujących powinna być taka, aby wbijały 

się do listwy na co najmniej 1,5-krotność grubości deski. 

Podczas montażu należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki malarskiej. Jeżeli używasz 

pistoletu do gwoździ, ustaw go tak, aby gwoździe nie wchodziły zbyt głęboko w deskę 

ponieważ we wgłębieniu może zacząć gromadzić się woda (ale jednocześnie główki 

gwoździ nie powinny również wystawać na zewnątrz). 

Aby uniknąć rozszczepiania, nie należy mocować desek do elewacji/podłoża zbyt blisko 

ich zakończeń - bezpieczna odległość wynosi 7-10cm. W przypadku konieczności 

zamocowania w pobliżu końca deski, należy wstępnie nawiercić otwór. Deski 

profilowane należy montować dwoma gwoździami od górnej strony deski (od góry 
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profilu, aby uniknąć złamania pióra i wpustu). Ma to na celu uniknięcie wyginaniu się 

okładziny.  

 

3.3. Połączenia końcowe i narożne, cięcie, malowanie 

 

Do połączeń narożnych zalecamy zastosowanie połączenia narożnego z deskami 

maskującymi (pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy zakończeniami). Nie należy 

wykonywać gęstych przyciętych połączeń narożnych. Gdy woda przenika przez gęste 

połączenie narożne, wilgoć nie jest swobodnie odprowadzana i może wyrządzić szkody. 

Połączenia muszą być zawsze wykonywane na listwach podkładowych.  

Przycięte piłą końce desek muszą być pomalowane ponieważ wilgoć najintensywniej 

pochłaniana jest przez zakończenia (wzdłużnie). Po montażu należy powlec miejsca 

wbitych gwoździ farbą. 

Dobrze zainstalowane rynny, rury odpływowe, parapety i blachy (aby zapobiec 

przepływowi wody z ościeży między deskami, pod ościeżą należy zainstalować blachę 

stalową z blachy wodoodpornej) zapewniają długą żywotność drewnianej elewacji. 

Z malowanym materiałem należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością, aby zapobiec 

mechanicznym uszkodzeniom półsuchej i jeszcze nie w pełni utwardzonej powłoki 

malarskiej. 



 
 
 
 
 
 

Zewnętrzna okładzina drewniana. Okładzina malowana przemysłowo. 

Zamawianie, transport, przechowywanie, instalacja, konserwacja 

WYTYCZNE  
 

 

 

 

11 

4. Konserwacja okładzin malowanych 

4.1. Malowanie konserwacyjne 

 

W zależności od rodzaju zastosowanej farby, pierwsze malowanie konserwacyjne 

okładzin malowanych przemysłowo należy wykonać po 3-7 latach w przypadku farb 

połyskowych i po 7-15 latach w przypadku farb wierzchnich. Częstotliwość malowania 

konserwacyjnego zależy od kilku okoliczności. Oprócz rodzaju zastosowanej farby, inne 

ważne czynniki to: czy okładzina jest strugana, czy precyzyjnie przycinana piłą, czy 

odcień jest jasny, czy też pastelowy, czy budynek znajduje się na wybrzeżu o surowym 

klimacie i słonym powietrzu morskim, czy też nie, itp. 

W przypadku farb połyskujących oczywistymi oznakami są: blaknięcie koloru i/lub 

nierównomierne plamy, pęknięcia i łuszczenie się. W przypadku stosowania powłoki 

wierzchniej, powłoka farby zwykle zużywa się równomiernie i staje się cienka, a sęki 

stają się widoczne pod powłoką. 

Przed malowaniem konserwacyjnym należy dokładnie oczyścić elewację, usunąć 

zabrudzenia i kurz. Zapleśniałe miejsca należy wstępnie potraktować środkiem do 

usuwania pleśni, następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. 

Poziom zawilgocenia drewna podczas malowania musi być niższy, niż 20%, temperatura 

co najmniej +5 C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Unikać malowania w 

bezpośrednim świetle słonecznym. W przeciwnym razie proces schnięcia jest zbyt 

intensywny i w rezultacie powłoka malarska jest mniej trwała. 

Przed malowaniem dokładnie wymieszać farbę. Radzimy oszacować ilość farby tak, aby 

jeden pojemnik wystarczył na jeden konkretny obszar roboczy. Ma to na celu unikania 

różnic w odcieniach pomiędzy różnymi pojemnikami (jeśli chcesz malować większe 

powierzchnie, zalecamy mieszanie farby z kilku pojemników przed rozpoczęciem pracy). 

Do malowania używaj pędzla lub pistoletu do malowania, nakładaj farbę wzdłuż deski. 

Powierzchnie pokryte farbą nawierzchniową Teknos Nordica EKO mogą być ponownie 

malowane wodorozcieńczalnymi farbami dyspersyjnymi. Powierzchnie pokryte farbą 

połyskową można ponownie pomalować bezbarwnym wodorozcieńczalnym środkiem 

ochronnym do drewna. 

Zwróć szczególną uwagę na obróbkę przyciętych końcówek! 
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4.2. Wysięk żywicy 

 

Temperatura elewacji wystawionej na działanie promieni słonecznych wzrasta i żywica z 

drewna wydostaje się na powierzchnię deski. Ponieważ powłoka malarska jest 

wodorozcieńczalna i przepuszcza wilgoć, żywica wydziela się głównie przez powłokę 

farby, nie uszkadzając jej. Żywicę wysiękującą na powierzchni należy pozostawić do 

momentu jej stwardnienia i zatrzymania się wypływu żywicy; stwardniałą żywicę można 

usunąć za pomocą naturalnej szczotki lub nylonowej. Do ostatecznego usunięcia 

wszystkich plam z żywicy użyj spirytusu metylowego i ściereczki, ale uważaj, żeby nie 

usunąć powłoki farby. W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia powłoki malarskiej 

podczas czyszczenia, natychmiast naprawić powłokę malarską. 

Wysięk żywicy podczas pracy jest naturalnym zjawiskiem drewnianej elewacji i nie jest 

uważany za wadę. 

 

4.3. Uszkodzenia mechaniczne 

 

Uszkodzenia mechaniczne w materiale i/lub powłoce malarskiej, np. pęknięcia i wygięcia 

spowodowane dużymi wahaniami poziomu wilgotności występującymi podczas 

eksploatacji są naturalnym zjawiskiem na elewacji drewnianej i nie jest to wina 

produkcji. W przypadku wykrycia takich szkód należy je jak najszybciej poprawić, aby 

zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wad. 

 


