VEDLIGEHOLDELSE DØRE & VINDUER:

Generelt:
For alle vinduer og døre i alle materialekategorier, skal der foretages et almindeligt vedligehold, der omfatter rengøring og smøring, samt
kontrol af tætningslister og glasbånd. Dette vedligehold gennemføres efter følgende retningslinjer.
Rengøring af vinduer og døre:
Vinduer og døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand, tilsat opvaskemiddel og salmiakspiritus. Efterfølgende aftørres flader
og kanter.
Smøring:
Der skal en gang om året foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag. Specielt er det vigtigt, at bevægelige
nitteforbindelser ved f.eks. vendebeslag rengøres og smøres mindst en gang om året. Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie
(symaskineolie), der kan påføres med oliekande, injektionssprøjte, eller fra spraydåse med tyndt rør. Ved bevægelige forbindelser mellem
metal og kunststof smøres med stearin eller specielt glidemiddel efter leverandørens anvisning, Sådanne forbindelser forekommer ved
glideskinner af forskellige typer, og det er vigtigt for funktionen, at der også sikres renholdelse af skinnernes glideflader.
Tætningslister og glasbånd:
Sammen med den årlige smøring, bør foretages eftersyn af tætningslister og glasbånd. For tætningslister kontrolleres, at deres position og
fastholdelse er i orden, samt listerne forsat opfylder deres tætningsfunktion. Ved de fleste elementtyper er det en enkel operation, at af- og
genmontere tætningslisterne, og det bør ske i forbindelse med vedligehold af en evt. overfladebehandling. Tætningslister må ALDRIG
overmales.
Vedligeholdelse af overfladebehandling:
Det anbefales at vedligeholde dine vinduer og døre, før overfladen er så nedslidt, at der skal iværksættes et større afrensningsarbejde med
efterfølgende grundbehandling. Overfladebehandlingen er meget afhængig af elementets indbygning og geografiske placering – men som
hovedregel, regnes med intervaller af 4-7 år.
Vi anbefaler:






Løst siddende maling fjernes.
Afvask træet med et træ-grundrensemiddel.
Blotlagt træ grundes
Mal elementet 1-2 gange med en maling.
Elementer behandlet med olie – behandles hvert år.

Når du maler, må du ikke male gummilister, hængsler og beslag.

