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Návod na čištění okenních folií 

V nabídce dekorů TERMOLUX jsou produkty dvou výrobců, společnosti RENOLIT a Continental. 

 

Dekory RENOLIT Kód dekoru Dekory Continental  Kód dekoru  

Zlatý dub 9.2178 001-116700 Noce Sorrento Balsamico  F436-3042  

Tmavý ořech 9.2178 007-116700 Třešeň Amaretto  F436-3043  

Antracit 02.11.71.000041-116700 Metbrush Aluminium  F436-1001  

Tmavý dub 9.2052 089-116700 Metbrush Anthrazitgrau  F436-1006  

Douglas 9.3152 009-116700 Turner Oak malt  F4703001  

Sapeli 9.2065 021-116700 Sheffield Oak alpine  F4703002  

Irský dub  9.3211 005-114800 Sheffield Oak concrete  F4703003  

Winchester 4.0175 004-114800 Turner Oak toffee  F4703004  

Čokoládově hnědá 02.11.81.000122-116700     

Šedá 02.11.71.000047-116700     

Mechově zelená 02.11.61.000013-116700     

Tmavě červená 02.11.31.000013-116700     

Tmavě modrá 02.12.51.000004-116701     

 

Návody na čištění folií jednotlivých výrobců jsou na následujících stranách. 
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Návod na čištění okenních folií RENOLIT 

 

 

           

                            

 

                                        

 

 

Společnost RENOLIT představuje nenáročný a efektivní způsob čištění exteriérové fólie od barvy, omítky, 

zbytků lepidla apod., aniž by byla nutná odborná pomoc. Základní pravidlo při čištění exteriérové fólie 

zní: Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které mají rozpouštěcí účinek. Naruší se tak 

kontakt lepidla s profilem, což způsobuje poškození. Rovněž nesmějí být použity žádné brusné materiály, 

benzin nebo ostré nástroje, které zanechávají trvalé mechanické stopy. Přílišné drhnutí a tření může 

zničit strukturu fólie, popřípadě vytvořit na povrchu fólie vlasové trhliny, které naruší její vzhled. 
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PRACOVNÍ POSTUP čištění okenních folií RENOLIT:  

1. Očištění povrchu fólie 

Na samotné čištění fólie postačí nástroje a prostředky běžně dostupné v domácnosti. Použijte vodu z 

vodovodu a saponát na mytí nádobí (je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky). Tímto 

způsobem  lze vyčistit cement,    minerální omítky a fasádní barvy z povrchu fólie. Tímto způsobem však 

nelze čistit polyuretanovou pěnu a různé syntetické omítky. 

2. Opláchnutí povrchu fólie 

Znečištěný povrch fólie opláchněte rozprašovačem naplněným  teplou vodou z vodovodu.  

Nepokoušejte se ale z povrchu odstranit částice, které se na něm nacházejí, mohli byste povrch 

poškrábat. 

3. Aplikace saponátu 

Po opláchnutí povrchu teplou vodou rukou naneste na znečištěná místa saponát. Jemně ho vetřete. 

4. Odstranění nečistot 

Na zvlhčený povrch naneste vlhký novinový papír. Nechte ho na znečistěném místě působit minimálně 

5 minut. Během této doby povrch papíru několikrát navlhčete teplou vodou. Působením různých 

povrchových napětí a následným šokem se spojení naruší. 

5. Druhé čištění 

Z povrchu opatrně odstraňte papír. Místo opláchněte větším množstvím teplé vody. Znečištění z povrchu 

fólie opatrně odstraňte jemnou houbičkou nebo hadříkem. Je důležité fólii neustále oplachovat vodou, 

aby byly veškeré abrazivní části okamžitě odplaveny. 

6. Opláchnutí 

Naposledy opláchněte povrch fólie teplou vodou. Jsou-li všechny nečistoty z povrchu odstraněny, 

přetřete ho do sucha. Buďte důslední, jinak hrozí, že všechny abrazivní části budete roztírat po povrchu 

fólie. 

 

Odborník radí 

Tímto způsobem je možno po skončení výstavby úspěšně vyčistit lepidlo na obklady, omítku či fasádní 

barvu. Vyzbrojte se trpělivostí a časem. Při nešetrném čištění může být fólie nenávratně poškozena. 

Dobrých výsledků v krátkém čase lze docílit pomocí parního čističe. Je ale třeba ho používat s rozvahou. 

Před čištěním na stavbě doporučujeme vyzkoušet si nejprve celý proces na nejméně exponovaném okně. 
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POZOR, Nepoužívejte žádné čističe pro pistole na polyuretanovou pěnu! Tyto čisticí prostředky 

rozpouštějí vše kromě kovu! 

Doporučené čisticí prostředky: FENOSOL – čistič na dekory 

Návod na čištění okenních folií Continental 

 

Čištění 

 lehká znečištění (stříkance vody, prach) odstraňte vodou 

 mastné fleky (mastnota od oleje, mušky, otisky prstů) odstraňte některým z níže doporučených 

čisticích prostředků. Použijte vodnatý roztok! 

 pozor! Nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky! Ochranná akrylátová vrstva by se tím mohla 

poškodit! 

 Čisticí prostředek nejdříve vyzkoušejte na nějakém málo viditelném místě čištěného povrchu 

 

Zbytky fasádní omítky a husté látky 

 hrubé zbytky s opatrností odstraňte mechanicky. Poté očistěte vodou a kartáčkem. Dočistěte 

alifatickým benzínem. 

 Pozor! Omítka obsahuje abrasivní částečky! Akrylátová vrstva fólie se tak může poškodit! 

 

Polyuretanová pěna 

 pěnu je nutno mechanicky odstranit dřevěnou špachtlí a ocelovou vlnou. V tomto případě je 

však nevyhnutelné, že se poškodí akrylátová vrstva fólie. 

 Pozor! Nepoužívejte žádné čističe pro pistole na polyuretanovou pěnu! Tyto čisticí prostředky 

rozpouštějí vše kromě kovu! 

 

Zbytky laku 

 v případě jednokomponentního laku použijte alifatický benzín 

 dvoukomponentní laky již nelze odstranit 

 

Doporučené čisticí prostředky: FENOSOL – čistič na dekory 


