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7. Underhåll och målning
Fönsterputsning
Börja med att spola av glaset, använd rikligt med vatten innan glaset/rutan rengörs.
Vi rekommenderar rengöring med vatten och handdiskmedel. Glas ska rengöras med 
rengöringsutrustningar som är fria från grus och skräp. Använd mjuka verktyg såsom gum-
miskrapor eller tygtrasor och eftertorka noga. Använd inte starkt alkaliska eller aggressiva 
rengöringsmedel, lösningsmedel eller skarpa verktyg. Låt inte fönsterputsmedlet ligga och 
dra. Ett fönsterputsmedel med högre alkalitet än PH 8 ska undvikas. Läs putsmedlets inne-
hållsförteckning noggrant, för att försäkra dig om att det inte skadar den målade träytan. 
Klisterlappar, silikonrester eller dylikt tas bort med ett rakblad. Blöt först upp klisterlappar/
etiketter med vatten i några minuter. Använd en så kallad klickskrapa med försiktighet. För-
säkra dig om att det inte finns några skador på rakbladet och se till att bladets vinkel mot 

glaset inte överstiger 30 grader. Stålskrapor ska inte användas för rengöring av glas.

Tänk på att:
Glas är ett skört material, men rätt inmonterat tål glaset i våra produkter en hel del påfrest-
ningar. Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan detta orsaka termiska 
spänningar i glaset. Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna får glaset att 
spricka på ett karakteristikt sätt. Något som kan orsaka snabba temperaturväxlingar som 
därför ska undvikas är t ex mörka persienner och gardiner. Likaså om fönstren monteras där 
det förekommer kraftiga slagskuggor. Skador som uppstår på grund av ovanstående ersätts 
inte av Traryd Fönster. Skador på glas orsakade av egen monterad solskyddsfilm eller annat 
som klistrats på glaset ersätts inte av Traryd Fönster.

Underhåll & målning
Dessa föreskrifter skall finnas tillgängliga för den som monterar fönstret och för 

 fastighetsägare eller förvaltare. Täckmålade och laserade fönster/dörrar ska kontrolleras 

årligen. Finns det blåsor, sprickor, flagning eller om färgen har skadats på annat sätt, ska 

underhållsmålning utföras omgående.

Beroende på fönstrets/dörrens placering i huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge etc 

påverkas utbehandlingen olika. Ett fönster/dörr placerat i söderläge fordrar tätare under-

håll än fönster/dörr i norrläge. Mörkare kulörer absorberar mer värme och fordrar tätare 

kontroller. Ytbehandla ej vid regn eller om träet i fönstret/dörren är fuktigt. Ytbehandla när 

temperaturen överstiger 10 plusgrader.

Maskering av snickerier

Fönster och dörrar måste ibland skyddas tillfälligt då man målar eller putsar omkringlig-

gande ytor. För detta används oftast maskeringtejp.

Läs mer om maskering och tejp på www.trarydfonster.se

Underhåll av fabrikslaserade fönster

Fönster behöver underhåll. Det är speciellt viktigt att du kontrollerar bågbottenstycket  

och karmbottenstycket. Lasyr som flagnat måste alltid slipas ned och ersättas med ny. 

Underhållslasering behövs när ytan blivit matt, grånad eller blekt.
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Så här underhållslaserar du

Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.

Putsa med fint sandpapper, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut.

Eventuellt putsdamm borstas bort.

Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk 

 tätmassa.

Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.

Stryk lasyr avsedd för utomhusbruk, som hanteras enligt leverantörens rekommendation 

för slutbehandling.

Underhåll av täckmålade fönster från fabrik

Fönster behöver underhåll, speciellt viktigt är kontroller av karmbottenstycket och 

 bågbottenstycket. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor i färgen, om färgen  

är matt eller om det finns sprickor i färgen.

Så här underhållsmålar du

Tvätta ytan med målartvätt, som hanteras enligt leverantörens rekommendation.

Slipa bort sprucken och löst sittande färg, skrapa bort kåda som kan ha trängt ut. 

Eventuellt putsdamm borstas bort.

Laga eventuella springor i hörnsammanfogningen eller fönsterblecket med plastisk  

tätmassa.

Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa.

Grundmåla trärena ytor med en grundfärg av alkydoljetyp för utomhusbruk, som  

hanteras enligt leverantörens rekommendation.

Måla två gånger med akrylat- eller alkydoljetäckfärg för utomhusbruk, följ leveran törens 

rekommendation.

Målning/lasering av ej fabriksmålade fönster

Fönstren är grundbehandlade en gång på fabrik. Fönstret skall ytbehandlas före montage 

av påsalningar och fönsterfoder. Tätningslister mellan båge och karm får ej målas, ej heller 

tätningsband vid isolerrutor. Rengör omedelbart om det kommer färg på dessa. Skador  

på tätningslister kan medföra fönsterdrag och imbildning mellan fönstren. Inga beslag,  

spanjoletter eller fönsterbromsar, med undandtag av gångjärn, får målas. Fönstren får ej 

stängas förrän färgen är helt torr. Typskylten får ej avlägsnas eller målas över. Modernt 

fönsterkitt har ofta inget behov av ytbehandling eller målning.
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Rengöring

Slipa lätt med fint sandpapper i träets längdriktning.

Borsta av löst sittande smuts och damm.

Lasering

Stryk en gång med lasyrfärg av alkydtyp i önskad kulör.

När färgen torkat görs på utsida en andra strykning med en färglös lasyr avsedd för  

slutbehandling. Nu skall även karmfalser och ytor mellan bågarna strykas.

Invändiga ytor lackas med blank eller matt lack, slipa lätt med tunt sandpapper mellan 

strykningarna.

Täckmålning utvändigt

Skall du ha fönstret i en ljus kulör behövs en extra grundmålning  

med utvändig grundfärg av alkydoljetyp.

Färdigstryk utvändiga ytor, karmfalser och mellan bågarna två gånger  

med akrylat- eller alkydoljefärg.

Karmbottenstycken och bågbottenstycken skall strykas en extra gång.

Täckmålning invändigt

Stryk en gång med slipstrykningsfärg.

Slipa med sandpapper, spackla, slipa då spacklet torkat.

Färdigmåla med akrylatfärg för inomhusbruk.

Stryk två gånger med en lätt slipning mellan strykningarna.

Ytbehandling får ej utföras i regn eller om fönstret är fuktigt.

Impregnering

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.
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Ytterdörrar

Det är inte tillåtet att ändra mått eller skära i produkten. Ytterdörren får inte lagras  

i kalla och fuktiga rum, eller direkt på underlag av jord och betong, utan på ett starkt  

och korrekt underlag.

Ytterdörren bör monteras så att den inte kommer i direkt kontakt med vatten.  

Tänk på att mörka kulörer är känsliga för direkt solljus.

Kontrollera då och då att gångjärn, handtag och infästningarna är i gott skick.  

Dra åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade delar vid behov. Smörj låset och  

gång järnen om det behövs. Använd specialolja som innehåller teflon och inte smetar  

ned dörrens bearbetade yta.

Tröskeln bör oljas vid behov.

Använd vatten och en mjuk trasa då du rengör en målad ytterdörr.

Om ytterdörren är mycket smutsig kan du tillsätta rengöringsmedel (t.ex. handdisk medel)  

i vattnet. Använd aldrig upplösande eller repande rengöringsmedel.

Tillåtna avvikelser

Enligt standard är det tillåtet att ytterdörrens krökning är upp till 2 mm på bredden och  

4 mm på höjden. Dörrkarmens (dörrpostens) krökning kan vara upp till 1 mm på bredden 

och 2 mm på höjden. Skillnaden mellan ytterdörrens diagonaler kan uppgå till 2 mm.

UPPBYGGNAD

Aluminiumskena

Karm

Dörrblad

Fyllning

HDF-skiva

Täckfärg

Tätningslist

Tröskel

Aluminiumplåt
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