NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

Dřevěné prvky městského mobiliáře jsou vyrobeny z vysoce kvalitního dřeva . Městský mobiliář
je konstruován tak, aby při správné péči a způsobu užívání odolával běžným venkovním
podmínkám v našem klimatickém pásmu. Dřevo je před zpracováním sušeno několik let a tím
je zaručena jeho kvalita.
Při výrazné změně vlhkosti dřeva dochází k vysychání, nebo naopak nadměrné hydrataci
dřeva. V důsledku toho může docházet k tvarovým změnám a dále k poškození
popraskáním, kroucením popřípadě porušení povrchové úpravy a barevným změnám dřeva.
Pro informaci uvádíme, že dřevěné prvky mobiliáře, které jsou umístěny ve venkovním
prostředí si zachovávájí váženou vlhkost dřeva cca 17 %.
Poškození vzniklé extrémními změnami vlhkosti nemůže být předmětem reklamace.
Městský mobiliář je konstruován tak, aby při běžném způsobu užívání, pro který byl navržen a
vyroben zaručoval bezpečný provoz.
Dřevěné prvky mobiliáře pravidelně ošetřujte:
Pro uchování původní barvy a fyzikálních vlastností dřeva je nezbytné dřevo minimálně 1 x za
12 měsíců ošetřit speciálním regeneračním / údržbovým / olejem.
- Povrch umyjte vodou s přídavkem saponátu, opláchněte vodu a utřete.
- Nechte uschnout min. 12 hodin.
- Natřete regeneračním / údržbovým/ olejem.
- V případě, že dřevěný prvek je vlivem okolního prostředí silně hydratován, je třeba
počkat na jeho vysušení na cca 17% vážené vlhkosti, tak aby nedošlo k uzavření
vlhkosti ve dřevě a následnému popraskaní vlivem vyšších teplot.
Místa s poškozeným povrchem doporučujeme přebrousit brusnou houbičkou o zrnitosti 180 –
220, pak napustit dřevo odpovídajícím tonem lazury a nakonec ošetřit regeneračním
/údržbovým/ olejem.
Výrobce SIACITY s.r.o. neodpovídá za případné vady dřevěných prvků městského mobiliáře
vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití a údržbě dřevěných prvků městského
mobiliáře.
V Liberci 22. 10.2012

Ing. Václav Vosáhlo – jednatel SIACITY s.r.o.

SIACITY s.r.o. – V Horkách 233/8, PSČ 460 07 Liberec 9
IČO: 27291545

Protokol o certifikaci č. 4050103123

dodatek č. 4050109123

výrobku pro použití ve stavebnictví a podle §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky ve znění pozdějších předpisů
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
BW 19 Natura Primer, BW 11 Glassohyd OPS
VBH, Vereiningter-BaubeschlagSpritzlasur, BW 59-0809 Ratio Fensterweiss
Handel s.r.o.
seidenglänzend, BW 59-0810 Ratio Fensterweiss
glänzend, BW 60-0045 Glassohyd Topfinish
farblos, BW 59-0841 Glasso-hyd FensterColor
weiss, BW 12 Glassohyd ECO Streichlasur, BW
22 Glasurit Aqua Dickschichtlasur, BW 62-0100
Glasurit Aqua Fensterweiss glänzend, BW 620360 Glasurit Aqua Fensterweiss seidenglänzend,
BW 63-0406 Glasurit Aqua FensterColor farblos,
BW 91-0100 Glassohyd ECO High Solid Lasur
farblos, BW 92-0010 Glassohyd ECO Lasur
farblos, BW 93-0500 Glassohyd ECO Lack weiss,
BW 62-0361 Glasso-hyd ECO Streich Lack weiss
BW 62-0408 Glassohyd ECO Streich Color
farblos, BW 95- Glassohyd Farb-lack
(různobarevné laky pro míchání odstínů)
Objednavatel:

Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 48038849
Výrobce:
Zakázka:

Glasurit GmbH, 48136 Münster,
SRN
Z 100040215

2.2 Vyhodnocení
Výsledky zkoušek prokázaly u vzorků výše uvedených výrobků splnění požadavků nor-my ČSN
EN 71-3, část 3: Migrace určitých prvků. Naměřené hodnoty nepřesáhly mezní hodnoty pro
antimon, arsen, baryum, chrom, kadmium, olovo, rtuť, selen uvedených v požadavcích výše
uvedené normy (Tabulka1). Výrobek splňuje požadavky kladené na povrchovou úpravu
dětského nábytku a hraček.
2.3 Seznam dokladů předaných objednavatelem k posuzování shody
Untersuchungsbericht – Test Report č. 7 43 1069, Bereich Produkte – Institut für Wa-renprüfung und
Qualitätsüberwachung

