
              ColorWest®
 

Doporučení pro údržbu a péči o výrobky s povrchovou 
úpravou KH 15 

Výrobce:   ColorWest, s.r.o. Konzumní 207/14, 301 00 Plzeň-Lhota, tel., +420371519401, 
www.colorwest.cz  email: colorwest@colorwest.cz   
 

Váš výrobce ošetřil vaše zboží výrobky šetrnými k životnímu prostředí a povětrnostním vlivům. 
Prvky byly průmyslově ošetřeny – máčeny a postříkány výrobky z programu KH 15 společnosti 
colorWest, s.r.o., Plzeň.  
 

Základní nátěr obsahuje přírodní pryskyřice, které mohou proniknout velmi hluboko do dřeva a 
vytvořit tak vynikající spojení. Koncová vrstva chrání před povětrnostními vlivy. I ta nejpečlivější 
povrchová úprava může poskytnout pouze dočasnou ochranu. Z tohoto důvodu by měla být 
prováděna pravidelná kontrola, nejpozději po skončení sezóny, a v případě potřeby oprava 
povrchu.  
 

Doporučení péče: 
 

Pravidelnou péči lze provádět rychle a snadno s malým úsilím a tím zabránit většímu poškození. 
Při běžném čištění hotových povrchů je třeba se vyvarovat agresivních látek, jako jsou 
rozpouštědlové čističe, abrazivní prostředky nebo silně alkalické univerzální čisticí prostředky. 
Nepoužívejte parní čističe. Při mokrém čištění používejte neutrální univerzální čisticí prostředky 
nebo neutrální mýdlo.  
 

Doporučení pro opravy poškozených barev: 
 

Oprava by měla být provedena v co nejkratším čase od poškození. To zabraňuje šíření 
poškození a zjednodušuje proces opravy. Doporučujeme kontrolovat dřevěné díly na poškození 
alespoň 1 x ročně.  
 

Mírné poškození: s mírným poškozením je poškozena pouze horní vrstva, poškození neproniká do 
dřeva a oprava se provádí v co nejkratším čase po poškození (mírné škrábance atd.),  
Doporučujeme následující proces opravy:  
- Vyčistěte poškozenou oblast, obruste brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 
180 -220, důkladně odstraňte prach  
- poté přelakujte produktem KH 15-27-02  
 

http://www.colorwest.cz/


 

Velké poškození: Poškození je větší nebo (staré poškození) proniká povrchem do dřeva, kde je 
poškozena i základní barva.  
Doporučujeme následující proces opravy:  
- důkladně obrusit poškozenou oblast brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 
180 - 220, důkladně odstranit prach,  
- ošetřit plochu základní barvou KH 15-26-24 odpovídajícího odstínu,  
- po vysušení základního nátěru provedeme lehké broušení brusným papírem nebo abrazivní 
houbou o velikosti zrna 180 - 220, důkladně odstraníme prach,  
- poté následuje nátěr KH 15-27-02 odpovídajícího odstínu - při větším počtu poškození se 
doporučuje natřít celý povrch zcela, např. z jednoho rohu do druhého. Věnujte pozornost 
podobnosti odstínu s jinými povrchy.  
 

Obnovovací nátěr, pokud si všimnete ztráty lesku nebo odstínu 

 

Pro obnovu laku doporučujeme následující ošetření:  
- pokud je povrch kompaktní, čistí se pouze např. pH neutrálním čističem, povrch se mírně brouší 
brusným papírem nebo abrazivní houbou o velikosti zrna 180 -220, lze provést očištění a renovaci 
nátěru. Doporučujeme použít KH 15-27-02 vhodného odstínu.  
- pokud je povrch více poškozen, musí být poškozené oblasti také důkladněji obroušeny, např. k 
poškozenému dřevu. Následně proběhne povrchová úprava, jako v odstavci "Velké škody".  
 

Poznámka výrobce: 
 

Podmínkou platnosti záruky je pravidelná kontrola poškozených dílů, která by měla probíhat 
minimálně 1 x ročně. Poškození musí být odstraněno ihned podle uvedeném postupu. Ze 
záruky je vyloučena destrukce v důsledku vyšší moci, mechanického poškození způsobeného 
povětrnostními vlivy, jako jsou krupobití a bouře, ptačí trus, ostré čisticí prostředky, agresivní 
lepicí pásky a další mechanické poškození. Při použití v restauračním provozu se používají 
šablony krytí. Poškození způsobené vlivem agresivních chemických látek a agresivních látek 
biologické povahy je také vyloučeno ze záruky. Stejně tak je ze záruky vyloučeno poškození 
způsobené špatným skladováním (např. skladování ve vzduchotěsném obalu, ve vlhkosti bez 
výměny vzduchu) a poškození způsobené neustálým vystavením extrémní vlhkosti. Barevné 
variace související s počasím nejsou důvodem ke stížnostem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


