UNDERHÅLL
INDUSTRIELLT LASERADE FÖNSTER
Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller
och krymper, beroende på möjligheterna att ta
upp och avge fukt. Normalt är färgfilmen ett bra
fuktskydd, men för att hindra inträngning av
vatten måste man se till att färgfilmen är intakt
och av god kvalité.

NÅGRA VIKTIGA RÅD VID UNDERHÅLL AV
INDUSTRIELLT LASERADE FÖNSTER

Ytbehandlingen bör därför kontrolleras regelbundet
så att eventuella sprickor eller skador upptäcks så
tidigt som möjligt. Tid till underhåll kan variera
mycket beroende på klimatiskt förhållande,
konstruktivt skydd, miljö mm.

•

Putsa lätt med ett fint sandpapper och skrapa
bort ev flagor samt kåda som kan ha trängt ut.

•

Tvätta med målartvätt eller med en mild
a lkalisk tvättvätska.

•

Laga eventuella sprickor i t ex hörnsamman
fogningar på bågen/karmen eller vid fönsterblecket med plastisk tätmassa.

•

Lasera fönstret med lösningsmedelsburen oljealkydlasur (Nordsjö Tinova Lasur) eller vattenburen lasur (Nordsjö Tinva VX Lasur). Lasuren
skall alltid ha viss pigmentering. B
 eträffande
pigmenteringsgraden - rådfråga din färg
handlare.

•

Vid behov, stryk en andra gång med samma
lasur.

•

De invändiga ytorna fordrar normalt endast
underhåll i form av tvättning med vatten och
lämpligt rengöringsmedel.

Den målade ytan bör också rengöras några gånger
per år eller eventuellt oftare vid kraftig påverkan av
nederbörd mm. Rengöringen utföres lämpligen med
ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.
Laserade fönster i ljusa kulörer är mer känsliga för
påverkan av t.ex. solens UV-ljus och kan därmed
k räva mer underhåll än mörklaserade fönster.
Laserade fönster skall kontrolleras årligen. Om
utsidan har blivit matt, grånad eller om ytsprickor
har uppstått i träet, skall underhåll göras enligt
nedanstående:

Kontrollera att fönstersnickeriet är torrt före du
börjar underhållet. Fuktkvoten bör vara lägre än
15%. Att måla under fel tid eller vid dålig väderlek
innebär stora risker för ett dåligt resultat.
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