Före montage: Ytbehandling
av obehandlade produkter

FMont-YB 2013/09

Allmänt
• Produkter som ej är täckmålade eller laserade i fabrik skall alltid ytbehandlas in- och utvändigt före montage i vägg.*
Instruktioner för ytbehandling, lämpliga ytbehandlingsprodukter (exempelvis färg, lasyr eller olja) och verktyg samt för
underhåll av ytbehandlingen när produkten monterats, se respektive produkts skötselanvisning, samt rådfråga färghandel
eller tillverkare av ytbehandlingsprodukter.
OBS! Lås och låshus, skenor, spanjoletter, bromsar, gångjärn, koppelbeslag och övriga beslag skall hållas fria från färg,
lasyr, olja och andra ytbehandlingsprodukter. Detta gäller även glaslister, tätlister och tätningsband vid isolerrutor.

*
- Obehandlade fönster, fasta karmar, altandörrar, takfönster och skjutdörrar skall målas eller laseras före montage i vägg.
- Obehandlade ytterdörar med tillhörande karm i trä skall målas eller laseras före montage i vägg.
- ”Trärena” (tex oljade) ytterdörrar med tillhörande karm skall alltid oljas ytterligare före montage i vägg, så många gånger
som krävs för att träet skall bli mättat och inte suger åt sig mera olja.

1 (1)

Lagring före och efter
leverans

Lagring 2013/09

Allmänt
• Produkten skall under lagring, hantering samt under montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning.
• Hantering skall ske med sådan varsamhet att produkten inte skadas eller deformeras.

Anvisningar för lagring – inomhus
Produkten skall i första hand lagras inomhus i uppvärmd lokal. Långvarig lagring skall alltid ske inom hus i uppvärmd lokal.
Observera att:
• Lagerlokalen skall vara väl ventilerad
• Luftfuktigheten i lokalen skall hållas konstant låg
• Fönster, fönsterdörrar, takfönster, skjutdörrar och innerdörrar skall placeras på högkant på ett plant
underlag minst 10 cm över golv och så att beslagen inte skadar andra produkter
• Ytterdörrar skall lagras stående enligt ovan eller liggande, dock alltid minst 10 cm ovan makr på underlag
av frigolit etc; aldrig direkt på mark eller golv.

Anvisningar för lagring – utomhus
Produkten kan tillfälligt lagras utomhus under tak om uppvärmd lagerlokal ej finns att tillgå.
Långvarig lagring utomhus rekommenderas ej.
Observera att:
• Lagring utomhus skall ske under tak t ex i kallförråd, garage eller liknande, där produkterna är väl  skyddade för nederbörd
• Lagerlokalen skall vara väl ventilerad och god luftning anordnas under och mellan produkterna
• Produk på högkant på ett plant underlag med minst 20 cm över mark
• Beslag m m som levereras separat skall förvaras inomhus
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Transport, leveransmottagning,
leveranskontroll och anmälan av
transportskada

Transport 2013/09

1. TRANSPORT
Allmänt
• Transport skall alltid ske i täckt fordon. Under transport skall produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning.
• Fönster, fönsterdörrar, takfönster och skjutdörrar skall transporteras stående på kant, aldrig liggande plant.
OBS! Inga anmärkningar om tex sprucken glasfals eller sprucket glas godtas som reklamation om produkten transporterats liggande. Inga
skador som uppkommit till följd av ovarsam eller felaktig hantering efter det att produkten lämnat tillverkaren godtas som reklamation.

2. LEVERANSMOTTAGNING, LEVERANSKONTROLL OCH ANMÄLAN AV TRANSPORTSKADA
Leveransmottagning
Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under  transporten. Likaså
skall leveransens omfattning kontrolleras, så att inget fattas och så att leveransen överensstämmer med beställningen.
Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns transportskador, andra synliga skador eller emballageskador anmärkning skall göras på fraktsedelns kvittensdel, se nedan.
Transportskada eller brist/fel i leverans
Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning: ta emot godset och gör en anmärkning om skadan/felet på
fraktsedelns kvittensdel. Kvittera aldrig utan att först göra denna anmärkning! Anmärkningen behöver inte vara detaljerad,  men den är
nödvändig för att skadan eller felet skall kunna regleras. Både mottagare och chaufför skall därefter skriva under fraktsedeln. Mottagaren skall
spara en kopia av fraktsedeln och/eller fraktsedelsnummer/kvittensnummer.
Anmäl därefter ev. skador till inköpsstället omgående eller senast fyra (4) dagar efter leveransmottagning. Digitalbilder på skadan både
underlättar och påskyndar tillverkarens handläggning! Bilderna lämnas till inköpsstället i samband med anmälan.
OBS! Om inte mottagaren, dvs. den som skriver på fraktsedeln, gör en anmärkning på fraktsedelns kvittensdel innan godset kvitteras står
mottagaren helt risken. Eventuella skador som upptäcks i efter hand behandlas ej som transportskada. Fraktsedelskvittensen är att betrakta
som en juridisk handling.
Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från
avsändaren.
OBS! Transportskada eller fel i leveransens omfattning enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom fyra (4) dagar efter
leveransmottagning.
Dolda skador upptäckta efter leverans
Snarast efter leveransmottagning skall godset packas upp och besiktigas. Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts
direkt vid leveransmottagningen enligt ovan, skall anmälas till inköpsstället av mottagaren, innan produkten monteras och senast inom fyra
(4) dagar efter leveransmottagning.
Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från
avsändaren.
OBS! Transportskada enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom fyra (4) dagar efter leveransmottagning.
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Under byggtiden: Skydd av glas
och monterad produkt

Mont-FK 2013/09

Skydd av glas - VIKTIGT!
Glas skall skyddas från alla föroreningar orsakade av både byggmaterial och byggmetoder under byggtiden.
Hantverkare och byggnadsarbetare på en byggplats bör vara informerade om och vara medvetna
om risken skador på glas och fönster.
• Byggdamm, betongurlakningar, rost från stål etc., kan bidra till bildandet av kemiska reaktioner eller fläckar, vilka kan orsaka
skador i glasytan.
• Skydd/skärmar ska sättas upp framför glas vid svets- och smärgelarbeten, sandblästring, sprutmålning eller liknande i
närheten av glaset.
• Alla skydd skall sitta kvar under hela byggtiden.

Skydd av monterad produkt
• Under byggtiden skall alla monterade produkter skyddas väl mot varje form av yttre åverkan.
• Beslag får inte utsättas för färg, puts- eller murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen. Färg får inte förekomma på
tätlister, beslagens rörliga delar eller på glidskenor.
• Om plastfolie och tejp används för att skydda produkten, observera risken för missfärgning av ytbehandlingen, samt risken för
färgsläpp vid borttagning av folie och tejp.
• Se till att fukten i byggnaden vädras ut genom forcerad ventilation och god värmetillförsel. Då fönster och dörrar hålls öppna för
utventilering av byggfukt, observera att den invändiga ytbehandlingen kan ta skada av t ex regnvatten eller kondensvatten.
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Vid byggtidens slut:
Glas - rengöring

Glas reng 2013/09

Allmänt
• Glas skall skyddas från förorening orsakad av byggmaterial och byggmetoder under byggtiden, efter som detta
kraftigt förenklar rengöringen av glas vid slutrengöringen och minskar risken för repor och glasskador.
• Extra försiktighet är nödvändig när ytmodifierade specialprodukter och belagda glas ska rengöras. Den belagda
ytan är extra känslig för fläckar och repor och kräver därför skydd och säkerhetsåtgärder under såväl byggtiden
(se separat instruktionstext) som vid rengöring. Kontrollera alltid glastillverkarens information antingen på
hemsida eller i tryckt form.
• För glas som angränsar till betong (exempelvis betonggolv, betongsmygar etc.) krävs extra varsamhet och
rengöring beroende på slipande egenskaper hos betongdamm och betongstänk.
• Rengöringsutrustningar, trasor etc skall vara helt fria från grus och skräp, för att undvika repning.
• Glasytan skall vara fri från löst sittande grus och skräp, för att undvika repning.
• Tejp och lim kan fläcka eller skada glasytor.
• Glas skall inte göras rent vid höga temperaturer eller i direkt solljus.
• Rengöringsmedel som innehåller fluorväte- eller fosforsyror skall EJ användas eftersom dessa verkar korrosivt
på glas. Slipande rengöringsmedel, pulverbaserade rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka material ska
aldrig användas för att göra rent fönster eller andra glasprodukter.
• Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som rekommenderas för glas. Använd rikligt med vatten.

OBS! METALLSKRAPOR FÅR ALDRIG ANVÄNDAS PÅ GLAS!
Färgfläckar på glas
För att få bort färgfläckar skall lösningsmedel eller borttagningsmedel för grafitti användas för att inte skada glaset.
Använd inte rakblad eftersom detta ofelbart orsakar repor.
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