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SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Vid skötsel och underhåll ska i förekommande fall 
tillverkarens anvisningar följas. 

Efter leverans av fönster/fönsterdörr till place-
ring och montering i vägg, är det brukaren eller 
fastighetsför valtaren som svarar för produktens 
skötsel och  underhåll.

Är det en transportskada får inte fönstret packas 
upp, utan det måste noteras på fraktsedel när man 
tar emot fönstret och därefter anmäla till det företag 
man köpt produkten. Om man packar upp  
och monterar fönstret fast det är skadat gäller inte 
reklamation enl. ABM 07.

Eventuell reklamation anmäls alltid till det företag 
där man köpt produkten. Innan man gör det bör 
man kontrollera att det man upplever som fel på pro-
dukten inte beror på sättningar, bristande underhåll 
eller montering.

– Är produkten rätt monterad?  
 Kontrollera med vattenpass att karmar sitter i lod  
 och att diagonalmåtten är lika (sättningar kan  
 förändra från montaget).

– Är ytbehandlingen gjord rätt och underhållen?

– Är fönstrets ytbehandling på in- och utsida  
 underhållen från uttorkning?

– Är beslag såsom gångjärn, glidskenor, spanjoletter  
 och lås smorda?

För att fönster/fönsterdörr ska uppnå lång livslängd  
med god funktion krävs att det regelbundet ses över   
och underhålls. Detta ska ske oberoende av vilket 
material fönstret är tillverkat.

Täckmålade fönster/fönsterdörrar kontrolleras 
varje år. Finns blåsor, sprickor eller att färgen är 
matt, ska de målas om. 

Starka kulörer, såsom röd, är pigmentet extra käns-
ligt mot solljus och kulören kan då blekna snabbare.

Laserade produkter kontrolleras och i utsatta lägen 
underhålls årligen.

Tejp får inte förekomma på produkterna då det kan 
skada den målade ytan.

Beslag såsom låshus, låskolvar, -uppställnings-
beslag och gångjärn, rengöres och oljas årligen eller 
vid behov.

Tätningslister skall hållas rena och ej vara skadade   
som då ger läckage. Dräneringsspår och falser skall 
hållas rena från smuts så att vatten kan rinna av 
fönstret och inte binda fukten. Kontrollera även 
fönsterbleckets fastsättning så det inte där finns risk 
för vatteninträngning mellan karm/bleck. 

Trösklar är av hårdträ och behandlas med olja. Bör 
underhållas årligen med trä- och möbelolja då trösk-
eln oftast är väldigt utsatt för vatten och solljus.

Rengöring av målade ytor rekommenderas vanligt 
milt tvättmedel, glas och kitt med fönsterputs, vid 
hårt nedsmutsat kitt kan T-röd användas.


