
 Skötsel och Underhåll av fönster/dörrar
Allmänt
 Träsnickerier måste regelbundet underhållas för att bibehålla sin funktion. 
 Beroende på hur produkten är placerat i väggen, klimatförhållande, solläge mm. påverkar underhållsintervallerna. 
 Produkt i söderläge kräver tätare underhåll än produkt i norrläge. 
 Vid ommålning var noga med att färg ej kommer på tätlister och rörliga beslag. 
 Olja/måla ej då produkten är fuktiga eller i starkt solsken.

Maskeringstejp
 • Använd maskeringstejp som är avsedd för ändamålet. 
 • Att underlaget är rent och torrt.
 • Låt tejpen sitta på så kort tid som möjligt.

Ytbehandling
 Täckmålade 
 • Målningen bör kontrolleras årligen. Finns blåsor, sprickor, matthet eller om färgen börjat att flagna 
  skall underhållsmålning göras enligt följande.
 • Tvätta ytorna med milt rengöringsmedel.
 • Slipa bort löst sittande färg och ev. kåda som trängt ut.
 • Laga ev. sprickor i hörnsammanfogningar, detta görs med elastisk övermålningsbar fogmassa för utomhusbruk.
 • Grundmåla renskrapade ytor, var noga med ändträ, fönstrets nederdelar och hörnsammanfogningar.
 • Slutbehandla efter färgfabrikantens anvisningar. Se bil
 Oljade ytor av trä
 • Ytor av trä skall oljas direkt efter montage. 
 • Ytorna skall oljas minst 3-4 ggr/år de första 3 åren, härefter synas varje år och oljas efter behov. 
 • När ytan känns torr är det dags för olja. 
 • Om viss grånad, träresning eller svarta fläckar uppkommer har underhållet blivit eftersatt. 
 • Torka rent, putsa eventuellt lätt och olja tills ytan känns mättad. 
 • Olja medföljer vid leverans, traditionell färglös olja kan användas. 
 • Någon garanti på ytbehandlingen lämnas inte på oljade produkter. 
  Läs mer på separat följebrev. 
 • Torrsprickor kan uppstå på massivträ. Mindre torrsprickor kan lagas med trävax.
 Laserade
 • Tvätta, slipa lätt, laga enl. ovan
 • Lasera enl. färgfabrikantens anvisningar. Se bil.
 Tröskel
 • Tröskel skall oljas minst 1-4 ggr/år, använd olja för ädelträ.

Tätningslister
 Var noga så att det inte kommer färg på dessa vid ommålning.
 Tätlisterna skall hållas rena och hela, skadade lister skall bytas

Beslag
 Smörj alla rörliga delar med några droppar olja en gång per år, eller vid behov.

Om ni följer våra råd och anvisningar så kommer ni att ha glädje av våra
fönstersnickerier under många år.
Är något oklar eller ni önskar mer information, kontakta oss för genomgång.
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