Vindu 2012

Vedlikehold av vindu og ramtredører
Alt treverk må vedlikeholdes enten det er oljet eller malt. Hvor ofte varierer med forholdene på stedet. Det er UV stråler (sollys) som er den største nedbrytningsfaktoren, dernest slitasjer ved regn, snø og vind. Slitasje, sår og skader må repareres
omgående. Husk at alle seks sider må vedlikeholdes!
Glass og glasslister bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe
gjenstander eller annet som kan skade glasset eller pulverlakkeringen.
Vær klar over at produktene omfattes av vår produktgaranti forutsatt at lagring, montering, bruk og etterbehandling/ vedlikehold gjøres etter vår veiledning.

Anbefalt vedlikehold

Produktene bør rengjøres for støv og skitt før behandling. Beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner bør ikke
males/ beises, men må smøres regelmessig med f.eks. sprayfett.

Ubehandlet vindu og ramtredør (impregnert)

Behandling utvendig og innvendig må foretas før montering!
Utvendig
Når du beiser, bruk beis med farge (aldri klar beis). Når du maler kan du bruke olje, alkyd eller vannfortynnet
maling.
Innvendig
Maling/ lakkering krever 2 strøk olje- eller vannfortynnet behandling. Lakk bør du mellomslipe med fint sandpapir (240).
Syrebehandling, vanlig beising eller lasurering krever lakkering etterpå. Luting anbefales ikke!
Etterbehandling krever samme prosedyre som beskrevet nedenfor.

Ferdigbehandlet vindu og ramtredør

Etterbehandling skal skje etter behov og slitasje.
Glasslister i aluminium vedlikeholdes på samme måte som aluminumbekledningen.
Utvendig
Fjern støv, skitt og løstsittende maling. Bør slipes med fint sandpapir (240). Rengjør og mal med maling som anbefalt over.
1 eller 2 strøk etter behov.
Innvendig
Bør slipes med fint sandpapir (240). Rengjør og mal eller lakkér. 1 eller 2 strøk etter behov.
Bruk anerkjente merker når du behandler våre produkter!

Vindu og ramtredør med aluminiumsbekledning

Til rengjøring av pulverlakkerte overflater kan de fleste vanlige husholdningsvaskemidler benyttes. Man bør unngå
klorholdige eller etsende midler. En årlig rengjøring av pulverlakkerte overflater er anbefalt. I marint miljø og sterkt industriforurenset miljø anbefales det at rengjøringshyppigheten økes.
Reparasjon av skader hvor metallet ikke er blottlagt
Skaden slipes forsiktig uten å skade forbehandlingen og rengjøres. Topplakk (2-komponent polyurethan eller 1-komponent
akryl) i riktig farge, påføres i passe tykkelse - gjerne to strøk.
Reparasjon av skader hvor metallet er blottlagt
Skaden slipes og rengjøres, og påføres to “fete” strøk 2-komponent primer - helst på epoxy basis, men også polyuretan kan
brukes. Topplakk (2-komponent polyurethan eller 1-komponent akryl) i riktig farge, påføres i passe tykkelse - gjerne to strøk.

