
Návod na údržbu oken a dveří nejen před zimou
Údržbu oken bychom neměli podceňovat celoročně a intenzivněji bychom se jí měli věnovat před 
příchodem zimy. Jak správně svá okna ošetřit před příchodem sněhu, chladem a mrazivým počasím? 

Úvod do údržby oken a dveří
Zimní část roku je obdobím, kdy se péči o okna nevěnujeme, ve většině případů nám v tomto období
okna pouze slouží. Většinou není třeba pro základní ošetření oken a jejich rámů udělat víc, než je 1 –
2x ročně (ideálně na jaře a na podzim) odmastit okenní rámy a křídla speciálním čističem s 
odmašťovacím účinkem. Těchto přípravků je v drogeriích či specializovaných obchodech celá řada. 
Z důvodu usazujících se tenzidů není vhodná obyčejná jarová voda, nebo jiný mýdlový čistič určený 
na nádobí, protože se tenzidy v těchto přípravcích vrství a poté způsobují vrstvu, která přitahuje 
prach a jiné nečistoty.

Po zaschnutí odmaštění rámů pak stačí nanést ošetřovací přípravek na rámy a těsnění, který zacelí 
drobné nerovnosti a praskliny ve svrchním laku, zamezí vnikání vlhkosti a dodá elasticitu těsnění. 
Jiná technická údržba není nutná, pokud jsou okna v pořádku, vydrží toto ošetření po dobu půl až 
jednoho roku.

Jak pečovat o plastová okna a dveře
Okna jsou podstatou a zároveň výkladní skříní celého domu. Kromě příjemného výhledu také zajišťují
daleko důležitější aspekty svého bytí, jsou to také pohodlí a bezpečí. Z těchto důvodů si okna 
zaslouží správnou a intenzívní péči, na kterou by jejich uživatelé, především během zimy, neměli 
zapomínat. Okna se vám odmění nejen bezchybným fungováním, ale také mnohaletou výdrží.

Samotná údržba plastových oken je prostá a nevyžaduje mnoho práce ani času. Alespoň jednou za 
rok by majitelé plastových oken měli zkontrolovat jejich kování a těsnění. Nejvhodnější dobou je 
období po skončení zimy, neboť právě ta okna nejvíce zatěžuje. Mráz, studený vítr a zvýšené 
množství srážek napadá hlavně těsnění, a to nejvíce ve spodní části rámu, zde se také navíc zachycují
nečistoty. 

I pokud je okno opatřeno těsněním EPDM, které je proti nepředvídatelným atmosférickým 
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podmínkám nejvíce odolné, přesto požaduje v zimním období intenzivnější péči. Postačí těsnění 
ošetřit vhodným prostředkem, jenž bude zabraňovat přimrznutí těsnění k profilům. K tomuto účelu 
jsou nejvhodnější speciální prostředky, které fungují na bázi silikonových pryskyřic.

Je nutné odlišit okna do města a okna do hor!
Při výběru nových oken a následné péči o tato okna se musí zvážit také geografická poloha, kde mají 
tato okna sloužit. V Českých podmínkách nejsou odlišnosti mezi regiony vidět tak, jako například 
v Chorvatsku. 

I tak je potřeba ve městských částech, zejména tam, kde je větší znečištění okna častěji mýt a ve 
vyšších nadmořských výškách je zase lepší opatřit si okna odolná proti zimě. Účinky se různí i podle 
světových stran, na kterých jsou okna umístěna. Na jižní straně je kupříkladu více slunce než na 
straně severní, a to je třeba zohlednit, protože sluneční záření je pro okna velmi náročný artikl.

Čisticí prostředky na okna a dveře
Po rozboru regionu a výběru správných oken je neméně důležitá jejich samotná údržba. Ještě před 
začátkem zimy by měla být okna umyta. Žádná obecná rada, jak nejlépe nebo nejsnadněji umývat 
okenní výplně, tedy skla, neexistuje. Je dobré řídit se svým zdravým rozumem. 

Používat by se měly hlavně prostředky, které jsou na mytí oken a rámů určeny, tedy běžně dostupné 
přípravky na sklo. 

Důležitější je výběr správného čistícího hadříku. Nevhodnou je tuhá látka se švy, které mohou povrch
skla poškrábat. Vhodným materiálem je jelenice nebo papírové kuchyňské ručníky, těmito je v dnešní 
době vybavena většina domácností. 

Na rám je třeba volit přiměřené čisticí prostředky, hlavně ne žádné invazní látky například s obsahem
abrazivních složek nebo velmi populární rozpouštědla. V případě jejich použití by mohlo dojít ke 
vzniku mikropórů nebo zmatnění povrchu a k nevratnému poškození okenních rámů. Na mytí rámu 
lze použít běžný prostředek na mytí nádobí.

Na kování zveme zásadně odborníka
Po zimním čase je nutné zhodnotit stav okenního kování. Nejprve by se mělo zhodnotit, jestli není 
nějaká kovová součástka uvolněná nebo opotřebovaná. Jestliže zjistíme, že se okno nezavírá tak, jak 
by mělo, popřípadě že se trošku snížilo, tak bychom měli pozvat odborníka, který seřídí úroveň 
i přítlak rámu přímo na pantech. 

U seřizování kování je třeba prověřit stav upevnění všech vrutů a kliky. Profesionál je při péči o okna 
nutný pouze pro správu kování. Když si uživatel i po té neví rady, tak prodejci oken zveřejňují na 
internetových stránkách návody, jak se o okna starat. 

A na závěr ještě jedna rada. Větrat! Svěží vzduch zabraňuje zrodu plísní, které jsou nezdravé nejen 
pro okna, ale hlavně pro obyvatele místnosti.
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Pravidelné a dostatečné větrání oken
Dbejte na dostačující a pravidelné větrání hlavně v místnostech, kde dochází ke zvýšené vlhkosti 
vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Hlavně v zimě větrejte častým a krátkodobým otevřením
okna dokořán raději než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy. Ušetříte tak mnoho 
energie! Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, a to zejména pro to, 
že jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí 
zabudovaného okna s následující vegetací plísní.

Údržba a čištění oken a dveří
Vaše nová okna (dveře) nepotřebují žádnou zvláštní péči, jejich údržba se zakládá jenom na 
občasném omytí ulpělého prachu. 

• Po ukončení stavebních prací je potřebné okna čistit velmi opatrně, hlavně nikdy ne na
sucho! Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů mohou v případě nešetrného odstranění
vážně poškodit kování a těsnění oken.

• Při obvyklém čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu. Suché čištění
je nevhodné a vzniká při něm statická elektřina.

• Při silnějším znečištění, například od olejových skvrn je možné použít lihový čistící
prostředek.

• Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály! Nepoužívejte ani technické
chemikálie jako jsou rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku),
nebo kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které ty by
mohly způsobit nevratné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové prostředky a
pomůcky pro jejich nanášení, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a
drátěnky.

• Před příchodem zimního období lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
• Pravidelným ošetřováním jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a součastně

chráníte kování před předčasným opotřebením. Ochranné fólie je potřeba z plastových a
hliníkových profilů odstranit nejpozději do 3 měsíců od dodání výrobku.

Údržba kování
Místa určená k mazání kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a 
neznečišťoval povrch rámů. K mazání nepoužívejte kyselé tuky obsahující pryskyřici. Přebytečné 
mazivo setřete suchým hadrem. Je nutné používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které 
nenaruší prevenci proti korozi.

Samotné seřízení oken
Pokud shledáme, že se okna špatně otevírají či zavírají, je možné okna seřídit dle návodu na použití a
údržbu, který dostává zákazník vždy u každé dodávky oken. Tento návod je také ke stažení na našich 
stránkách.
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Abnormality, kterých bychom si měli všímat a nezanedbat jejich opravu.

Kování musí fungovat hladce a tiše bez větší námahy. Jestliže se objeví neobvyklé zvuky je 
pravděpodobně příčina v usazení nečistot nebo cizího tělesa. Doporučuje se použít vysavač a celý 
obvod kování vysát, poté ošetřit rám okna a těsnění běžně dostupnými prostředky.

Okenní těsnění musí pevně přiléhat ve všech bodech, být rovné, bez deformace. Je vhodné je umýt 
a namazat přípravkem k tomu určeným. K dostání je olej na těsnění ve formě mazací tyčinky, pomocí
které se mazací přípravek jednoduše aplikuje.

Skla vyžadují pouze běžnou údržbu jako je mytí. Při mytí si pouze všímáme, zda silikon po obvodu 
skla dobře přiléhá a nejsou v něm vzduchové bubliny. Pokud by se tato vada objevila, tak její oprava 
vyžaduje zásah odborníka, který přijede přímo na místo, kde je okno vsazeno a provede 
přesilikonování.

Věříme, že byl pro vás tento dokument užitečný. Vaše „Vokno“!
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