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Οδηγίες συντήρησης κουφωμάτων 

1. Φροντίδα 

Καθαρισμός Ξύλινων μερών του κουφώματος 

Με ένα μαλακό και καθαρό πανί καθαρίστε το ξύλινο κούφωμα 

με νερό και το αφήνετε να στεγνώσει, ψεκάστε το EASY COAT 

απευθείας πάνω στην επιφάνεια και επαλείψτε το καλά, με 

καθαρό πανί, παράλληλα με τα νερά του ξύλου. Αν μείνουν 

υπολείμματα από το προϊόν στο γυαλί μπορείτε εύκολα να τα 

αφαιρέσετε χρησιμοποιώντας το ίδιο ύφασμα. Σας συνιστούμε 

να χρησιμοποιείτε το EASY COAT τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις 

φορές το χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσετε την άριστη 

αισθητική κατάσταση των κουφωμάτων σας. 

 

Έλεγχος Τσιμούχας 

Ελέγξτε την ακεραιότητα και την ελαστικότητα των τσιμουχών 

από την οποία εξαρτάται η στεγανότητα του παραθύρου, μη 

χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό. 

 

 

Λίπανση μεταλλικών μερών του κουφώματος 

Ψεκάστε τα μεταλλικά μέρη του κουφώματος με λιπαντικό 

spray WD40 σε ολόκληρη την επιφάνεια τους. Η λίπανση κρατά 

την υγρασία και την αρμύρα μακριά από τις μεταλλικές 

επιφάνειες αυξάνοντας σημαντικά την αντοχή τους στο χρόνο. 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μεταλλικά μέρη των πατζουριών 

καθώς είναι εκτεθειμένα στις κλιματικές συνθήκες. 
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2. Συντήρηση και αποκατάσταση  

Η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω συνίσταται όταν η ξύλινη επιφάνεια των 

κουφωμάτων σας γίνεται θαμπή ή τραχιά. Ενδεικτικά, η συντήρηση για τη βελτίωση 

της όψης των χρωμάτων προτείνεται κάθε 3-4 χρόνια για τα βερνίκια και 7-8 χρόνια 

για τις λάκες.  

Για τις εργασίες συντήρησης θα χρειαστείτε:  

o Γυαλόχαρτο 320 κόκκων – 1 για κάθε 4-5 φύλλα πατζουριών περίπου 

o Καθαρό πινέλο για το καθάρισμα της σκόνης 

o Πινέλο για βαφή 3 ή 4 cm 

 

 

 

Διαδικασία 

Με ένα λειαντικό γυαλόχαρτο 320 κόκκων τρίβετε ελαφρά όλη την ξύλινη επιφάνεια 

των κουφωμάτων παράλληλα με τα νερά του ξύλου, ώστε να αφαιρέσετε ένα μικρό 

μέρος της βαφής, καθώς και άλλων υλικών (σκόνη, ρύποι) που έχουν κατακαθίσει 

στα κουφώματα. Αφαιρέστε πλήρως τη σκόνη που δημιουργείται με ένα καθαρό 

πινέλο και, αν χρειαστεί, επαναλάβετε το αποχαρτάρισμα έως ότου η επιφάνεια 

γίνει λεία. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο 3cm, περάστε με τελείωμα (βερνίκι ή λάκα) 

την τριμμένη επιφάνεια του παραθύρου με ομοιογενή τρόπο. Αφήστε να στεγνώσει 

περίπου 4 ώρες. 

 

 

 


