
Pielęgnacja, konserwacja i renowacja drewnianych okien. 
Okna dachowe. 
Okna dachowe wykonane ze szlachetnego materiału  jakim jest drewno to ekologia, komfort użytkowania i wysoka estetyka, a także długa żywotność dzięki należytej dbałości i pielęgnacji.  Drewniane okna dachowe pokryte są przez producenta powłokami zabezpieczającymi i chroniącymi drewno przed skutkami zmiennych warunków atmosferycznych, wpływem czynników biologicznych a także promieni słonecznych UV. 

  
Pielęgnacja i konserwacja. 
Aby drewniane okna dachowe spełniały swoją funkcję użytkową, a także stanowiły element 
estetyczny mieszkania lub domu  przez długie lata, powinny być poddawane regularnym zabiegom 
pielęgnacyjnym i konserwacyjnym.  
Oddziaływanie słońca, w szczególności promieni UV wpływa niekorzystnie na powłoki lakiernicze 
powodując  mikropęknięcia w warstwie ochronnej. Szczególnie dotyczy to okien, których szyba ma 
wysoki współczynnik przepuszczalności  promieniowania ultrafioletowego UV. Osłabienie struktury 
ochronnej prowadzi do niszczenia drewna. Pod wpływem promieni słonecznych drewno szarzeje, 
płowieje, staje się szorstkie i porowate. 
Dodatkowo w reakcji z wodą drewno  ulega degradacji, a rozwój mikroorganizmów powoduje 
powstawaniu sinizny na drewnie.  
Z kolei takie elementy  jak zawiasy, okucia, uszczelka przyszybowa,  czy wreszcie szyba ulegają 
naturalnemu zużyciu.  
Odpowiednia bieżąca konserwacja i pielęgnacja drewnianych okien dachowych wydłuża ich 
żywotność i zapewnia zachowanie ich funkcji użytkowych. 
Producenci okien dachowych zalecają dokonywanie przeglądów i konserwację powłok lakierniczych 
co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.  Zalecane jest minimum dwa razy do roku 
przeczyszczenie skrzydła i ościeżnicy specjalnymi środkami do pielęgnacji okien drewnianych w celu 
usunięcia z elementów drewnianych kurzu i zanieczyszczeń oraz wzmocnienie powłoki lakierniczej. 
Pewna wiedza w zakresie konserwacji drewna pozwala długo się nim cieszyć.  Zabronione jest m.in. 
używanie płynów zawierających amoniak. Nie należy używać żadnych ostrych narzędzi, aby nie 
naruszyć ramy okna lub jej elementów. 
 
 
 



Regeneracja drewnianych okien dachowych. 
Lata ekspozycji na różne warunki atmosferyczne powodują, że proces niszczenia czy 
zużyciaposzczególnych elementów (uszczelek, filtru powietrza, zawiasów) wpływa na pogorszenie 
parametrów użytkowych okna.  Zawiasy ciężko pracują, utrudniając otwieranie okna, uszczelka 
przyszybowa traci swoją elastyczność powodując nieszczelność między szybą a częścią drewnianą 
okna,  z kolei  zapchany filtr powietrza nie przepuszcza świeżego powietrza do wnętrza 
pomieszczenia. Zjawisko kondensacji w okresie zimowym dodatkowowzmaga proces wypłukiwania 
lakierów i impregnatów, które mają chronić drewno na długie lata. 
Jeśli zauważymy powyższe  zmiany w strukturze okna mamy przynajmniej dwie alternatywy.  Można 
dokonać wymiany okna lub poddać je renowacji. Zakup nowego okna wiąże się z większym 
wydatkiem obejmującym zakup nowego okna, kołnierza uszczelniającego, płatności za usługę 
wymiany, naprawy wnęki wokółokiennej wykonanej z płyt kartonowo gipsowych, szpachlowania i 
malowania. Jeśli decydujemy się na renowację wydatki będą zdecydowanie mniejsze. Przy 
zachowaniu tego samego typu okna, odejdą wydatki na zakup nowego  okna i   kołnierza 
uszczelniającego, nienaruszona zostanie wnęka wokół okna. Zmniejszenie zakresu prac zaoszczędzi 
nam dodatkowo czas i unikniemy dużych prac remontowych. A zastosowanie  specjalistycznego 
sprzętu umożliwia wykonanie prac czysto i sprawnie.   
 

Okno przed renowacją  

      

   

Okno po renowacji  

      

   



 

  

 

 
 
Kwalifikacja do renowacji 
Ocenie stopnia zużycia poszczególnych elementów okna, ościeżnicy oraz szyby poddajemy nasze 
okna kiedy je otwieramy, zamykamy i myjemy. Niektóre usterki zauważymy od razu , inne uciekną 
naszej uwadze.  Większość okien dachowych, które poddawane są  kwalifikacji w odpowiednich 
terminach, doskonale nadaje się  do  skutecznej renowacji. Jest to proces zlecany zazwyczaj firmom 
specjalizującym się w tego typach usługach, posiadającym niezbędne doświadczenie i wiedzę, 
oryginalne materiały eksploatacyjne oraz specjalistyczne narzędzia. Zwykle firmy takie udzielają  
gwarancji na wykonane prace. 

      
Sezon na profesjonalne renowację drewnianych okien dachowych to okres od kwietnia do września, 
kiedy temperatury na zewnątrz i warunki atmosferyczne pozwalają na zapewnienie odpowiedniego 
schnięcia nakładanych impregnatów i lakieru. 
 
Podsumowanie. 
Tak jak każdy przedmiot użytkowy, okna odpowiednio konserwowane będą spełniać swoje funkcje 
długie lata. Pozostawione same sobie będą po prostu niszczeć. 
 



Solidne i profesjonalne odnowienie drewnianych okien stanowi  ekonomiczną alternatywę wobec 
zakupu nowych okien  i  pozwala się nimi się cieszyć się przez kolejne długie lata.  Warto więc o to 
zadbać w odpowiednim czasie . 
Dla starszych typów okien dachowych warto rozważyć wymianę szyb o zwiększonym współczynniku 
izolacji termicznej, który  wpłynie na zmniejszenie naszych rachunków za ogrzewanie podczas zimy i 
ograniczy skutki oddziaływania czynników zewnętrznych na nasze okno.  
 
 


