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Tractament dels acabats exteriors. 

L'ús de productes d'acabat a porus obert en les finestres de PERSIANES MIQUEL, SL, té 
gran quantitat d'avantatges sobre l'ús de productes a porus tancat. 

o Major durabilitat a l'exterior. 
o Elevada elasticitat. (No quartera). 
o No s'ha de polir en profunditat per tornar a envernissar. (només netejar) 
o No formació d'esquerdes ni butllofes. 

Recomanacions per fusteria nova (sense envernissar) 
o Netejar la brutícia, sense cap tipus de producte fins deixar-la exempta de pols. 
o No tractar mai amb tapaporus, ja que això obliga a donar un vernís posterior no 

elàstic, que amb el temps s'esquerdarà a causa dels moviments de la pròpia 
fusta, i en aquest cas per a envernissar de nou, ens veurem obligats a decapar 
escatant totalment la superfície fins deixar-la de nou verge. 

o Tractar tota la zona amb una imprimació adequada sempre de porus obert, per 
a posteriorment donar-li un acabat també a porus obert, ja siguin pintures amb 
dissolvents orgànics, pintures amb base aquosa o pintures microporoses. 

o No envernissar mai les juntes, ja que perden les propietats. 
Manteniment d'acabats exteriors, el manteniment perfecte 

o L'ús de productes a porus obert per part de PERSIANES MIQUEL, SL permet 
aconseguir un manteniment molt senzill, i amb un cost mínim tant en materials 
com en mà d'obra. 

Fusteria de fusta. 
o Neteja: Netejar la superfície amb aigua o amb una solució amb sabons neutres, 

en cap cas amb productes corrosius de base àcida o amoniacal. 
o Desguassos: Supervisar periòdicament que els desguassos no estiguin obstruïts per 

evitar filtracions d'aigua. 
Fusteria exterior d'alumini. 

o Per a la neteja de superfícies poc brutes es farà servir aigua clara i s'assecarà 
amb un drap suau i absorbent. En superfícies brutes es farà servir algun 
detergent suau amb pH neutre en forma diluïda, s'esbandirà amb abundant aigua 
clara i s'assecarà amb un drap suau i absorbent. 

o S'ha d'evitar la neteja de les superfícies calentes o assolellades, sobretot per als 
lacats. Els dissolvents no han de ser aplicats en superfícies lacades. 

o En el cas de fulles corredisses, ha de cuidar regularment la neteja dels carrils. 
o Col·locar els bisos, suaument, permetin acomodar el marc mitjançant l'encunyat i 

verificació de nou del nivell i plom si fos necessari abans de procedir a collar-los 
finalment. 

o Es recomana que els bisos profunditzin en el premarc un mínim de 30 mm. 
o El número de punts de subjecció de cada perfil ha de ser, com a mínim, 

de dos per als muntants i travesser superior i un per al travesser 
inferior. 

o Verificat el perfecte nivell i aplom del marc, procedir a la fixació mitjançant els 
bisos. 

o Omplir amb escuma de poliuretà el forat entre marc i premarc en tot el 
perímetre. 

o Realitzar segellat per el exterior entre marc i obra amb silicona neutra. 
 






