Zlepšení okenní izolace

Repair Care příklady restaurování a práce konzervace

PRŮVODCE K ZACHOVANÍ
TRUHLÁŘSKÝCH DĚL

Nahraďte křehký a popraskaný lněný tmel DRY SEAL™ MP elastickým tmelem.

Prodloužení cyklu dekorační práce
Vyberte kvalitní druh
finální barvy po opravě
a její trvanlivost se
výrazně zvýší.

Zlepšení tepelné účinnosti
Zvažte možnost systémů
který snižuje průvan.

Repair Care služby podpory
Vyučení odbornici: Repair Care pracuje s mnoho specializovaných odborníku, schopných
zachovat původní charakter historických budov.
Odborní poradci: Specialisté, kteří mohou poskytnout rady a typy v různých projektech renovace.
Webové stránky: Webové stránky poskytují Excel cenovou kalkulačku oprav, informace o
produktech, nejnovější případové studie, FAQ a informace o bezpečnosti práce a školení.
Specifikace a ceníky: Specifikace a ceníky jsou k dispozice ve formátu MS Excel.
Desetiletá záruka: Desetiletá záruka je garantována na závady soupravy Repair Care
(Podle reklamačních podmínek).
Školení: Dostupné školení v republice.
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HISTORICKÉ A DOBOVÉ
BUDOVY A PAMÁTKY
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Tel: +420 776 713 519, www.repair-care.cz, e-mail: info@repair-care.cz
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Úvahy pro zachování truhlářství

Alternativa ve formě systému na opravu dřeva

Repair Care systém

Dřevo je příjemný, velmi elegantní a lehce opracovatelný tradiční materiál. Původní dřevěná okna
byla vyráběna ze dřeva pomalu rostoucích stromů, jejichž dřevo bylo zpracováno a pečlivě
rozděleno podle jeho dalšího využití.

Restaurátorské řemeslo má nyní k dispozici soupravu, která umožňuje nezasahovat do ostatních
součástí budovy a umožňuje spolehlivé a odolné opravení historických truhlářských děl.

Repair Care systém používá kombinace vysokorychlostních brusných strojů a speciálních tmelů
které máji vlastnosti podobné stavebnímu dřevu.

Tento systém je spojením moderních technologií a tradičních truhlářských metod opracování
dřeva.

Při opravách se využívá jak pouhý tmel, tak tmel ve spojení s novými kusy stavebního dřeva.
Z hlediska ochrany životního prostředí, je lepší renovovat originální truhlářská díla, než je
nahrazovat novými, zvláště pokud je jako náhrada zvažován jiný materiál než dřevo.

Truhlářství historických budov které je vhodně udržováno, je schopné si udržet svoji spolehlivost
po několik století a stejně tak dřevěná okna mohou zůstat součástí krásy historický budov, pokud
jim je věnovaná dostatečná pozornost.

Tato souprava je využívána již po dvacet let a je doporučována profesionálními restaurátory,
renovačními firmami a organizacemi, které mají za cíl zachovat původní charakter historických
budov.
Specialisté na restaurování a řemeslnici zaučení v používání soupravy, jsou schopni splnit
restaurátorské zakázky okamžitě, má-li však na využívání této soupravy zájem jiný řemeslník,
je možné zařídit školení v používání Repair Care soupravy.

Repase ztrouchnivělého dřeva

Odstraňte ztrouchnivělé
dřevo pomocí Repair
Care Mini-PROFI™.

Aplikujte zakladový
natěr DRY FIX®.

Opravte jenom s pomocí DRY FLEX® tmelu, nebo s
DRY FLEX® ve spojení s novým kusem dřeva.

Pokud používáte nový kus dřeva, je vhodné použít buď stejnou odrůdu dřeva nebo kvalitní
dřevo o stejné tvrdosti jako dřevo na opravované části.

Zachování stávajících truhlářských děl
Řemeslníci zabývající se restaurací památkových budov, musejí být schopni opravit trouchnivějící
dřevo bez zásahu do jiných součástí budovy, jako jsou sklo, kov atd.
Každá restaurátorská činnost podléhá přísným kritériím: musí být vratná, praktická, nenáročná,
odolná a nenákladná. Bohužel tradiční techniky oprav dřeva, jako lepení nebo použití novodobých
výplní, tyto kritéria nesplní.
Navíc v dobách kdy se klade velký důraz na ochranu životního prostředí, úsporu energie a komfort,
jsou na restaurátory stále vyvíjeny vetší tlaky ohledně výsledných charakteristik restaurovaných oken
a jejich restaurátorských metod.
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Repair Care umožňuje provádět opravy přímo na místě, jak je ukázáno na fotografiích. Nyní je
také možné předejít častým problémům s předčasným trouchnivěním dřeva a loupáním nové
barvy.
Zkušenosti dokazují, že používání výrobků Repair Care je výhodnější než kompletní výměna
dřevěných částí.
Tepelné zlepšení a vhodné dekorační nátěry mohou být specifikovány a truhlářství bude trvat
mnoho let bez výrazných nákladů či narušení objektu.

www.repair-care.cz

Hrubý konec dřeva přetřete DRY
SHIELD™ SK (speciální nátěr pro
ošetření hrubého konce dřeva).

Utěsněte spoje a praskliny vyplňte tmelem DRY FLEX®.
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