Skötselanvisningar för fönster.
Underhåll av fabrikslaserade
Fönster behöver underhåll. Det är speciellt viktigt att Du kontrollerar bågbottenstycket och
karmbottenstycket. Lasyr som flagnat måste alltid slipas ned och ersättas med ny.
Underhållningslasering behövs när ytan blivit matt, grånad eller blekt.
Så här underhållslaserar Du:
- Putsa med fint sandpapper, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
- Tvätta ytan med en trasa indränkt i tvättförtunning.
- Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastik tätmassa.
- Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller
fogmassa.
- Stryk lasyr avsedd för slutbehandling två gånger.
Vid den andra strykningen stryker du även kittytan.

Underhåll av fabrikstäckmålade fönster
Fönster behöver underhåll, speciellt viktigt är kontroller av karmbottenstycket och båg
bottenstycket. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen är matt eller
om det finns sprickor i färgen.
Så här underhållsmålar Du:
- Slipa bort sprucken och löst sittande färg, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.
- Tvätta ytan med tvättförtunning.
- Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk
tätmassa.
- Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.
- Måla två gånger med Akryl Latexfärg eller Akrydfärg. Vid den andra strykningen
målar Du även kittytan.

Målning/lasering av ej fabriksmålade fönster
Fönstren är grundmålade en gång på fabrik. För montage av påsalningar och fönsterfoder måste
fönstren ytbehandlas. Tätningslister mellan båge och karm får ej målas, ej heller tätningsband vid
isolerrutor. Rengör omedelbart om det kommer färg på dessa. Skador på tätningslister kan
medföra fönsterdrag och imbildning mellan fönstren. Inga beslag, spanjoletter och fönsterbromsar
med undantag av gångjärn får målas. Fönstren får ej stängas förrän färgen är hett torr. Typskylten
får ej avlägsnas eller målas över.

Rengöring
- Borsta av löst sittande smuts och damm. Slipa lätt med fint sandpapper i träets
längdriktning.
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Lasering
- Stryk en gång med lasyrfärg av alkydtyp i önskad kulör. När färgen torkat görs på
utsida en annan strykning med en färglös lasyr avsedd för slutbehandling. Nu skall
även karmfalser och ytor mellan bågarna strykas.
- Invändiga ytor lackas med blank eller matt lack, slipa lätt med tunt sandpapper
mellan strykningarna.

Täckmålning, utvändigt
- Skall du ha fönstret i en ljus kulör behövs en extra grundmålning med utvändig
grundfärg.
- Färdigstryk utvändiga ytor, karmfalser och mellan bågarna två gånger med akrylateller alkydfärg. Karmbottenstycken och bottenstycken skall styrkas en extra gång.
Måla även kittytorna.

Täckmålning, invändigt
- Stryk en gång med slipstrykningsfärg.
- Slipa med sandpapper, spackla, slipa då spacklet torkat.
- Färdigmåla med alkydfärg för inomhusbruk.
- Stryk två gånger med en lätt slipning mellan strykningarna.
Ytbehandling får ej utföras i regn eller om fönstret är fuktigt.

Felsökning på fönster
Felets art:
A. Bågen tar emot karmen på spanjolettsidan.
B. Bågen tar emot karmunderstycket.
C. Spanjoletten kärvar.
D. Glidskenan kärvar.
E. Kondens på ytterglasets insida.
F. Kvalitetsfel på glas, respor etc.
Vid fel på fönstren kontakta inköpsstället.
Åtgärd:
A. Kontrollera lod-våg och diagonalmått, skillnad får ej överstiga 3 mm. Justera vid behov.
Kontrollera att sidostyckena är raka och drevningen ej buktar ut sidostyckena.
B. Kontrollera enligt ovan. Justera gångjärnen.
C. Tillsätt olja i låshuset och vid kolvarna.
D. Tillsätt vaselin.
E. Kontrollera att tätningslisterna mellan båge och karm är hela. Kontrollera att springan mellan
båge och karm är lika runt om.
F. Felet skall vara synligt i dagsljus på ett avstånd på meter.
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