Skötselråd och kvalitetsnormer för
Nordiska Fönsters Ytterdörrar
ALLMÄNT
Trä är ett levande material som rör sig i form av att det sväller och krymper beroende på
luftfuktigheten och utsattheten av väta. Därför kan träet synas genom ytbehandlingen
vilket är meningen då det är tillverkat av trä. Girningar och skarvar kan framhävas olika
på olika produkter och är helt normalt. Ytbehandling med kulörer kan krävas mer
underhåll än vanlig vit kulör. Hur ofta en produkt behöver ytbehandlas är helt beroende
på belastning av UV-ljus, väta och andra yttre påverkningar. Detaljer så som spröjs av trä
kan behöva mer underhåll då de är extremt utsatta för slitage. Ändträ ska noga målas
enligt färgtillverkarnas riktlinjer. Träets fuktkvot bör vara lägre än 15% vid behandling.

UNDERHÅLL AV YTMÅLADE PRODUKTER
Ytskiktet som består av färg ska kontrolleras regelbundet så att eventuella sprickor eller
skador upptäcks och kan åtgärdas. För målning bör utomhustemperatur och fuktkvot
innefattas enligt färgtillverkarens riktlinjer. Rekommendation är att utföra målning vid
uppehåll och temperatur över 15 plusgrader. Före målning ska man först avlägsna löst
sittande färg. Slipa med fint sandpapper för matt yta som kommande färg kan fästa
på. Tvätta rent med målartvätt och låt torka. Grunda trärena ytor och måla med dörr
och fönster färg . Se till att färgen täcker väl och att det inte finns trärena ytor utan
ytbehandling. Måla minst 1 lager.

UNDERHÅLL AV OLJADE OCH LACKADE PRODUKTER
Oljade ytterdörrar kräver mer underhåll men har lång livslängd vid korrekt skötsel.
Oljade ytterdörrar kräver årlig kontroll. Ytterdörrar av Ek och Teak bör oljas 1-2 gånger
per år beroende på utsatt läge. Slipa ner ytan med fint slippapper innan oljning vid
behov. Stryk först en gång och låt torka innan du stryker på nästa lager.
Lackade produkter bör underhållas när de känns svåra att rengöra. Då slipas dörren
med fint sandpapper och rengörs innan lackning. Applicera den nya lacken med rulle,
borste eller påstrykare. Låt det gå minst 3 veckor innan du använder starka basiska
rengöringsmedel.
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Skötselråd och kvalitetsnormer för
Nordiska Fönsters Ytterdörrar
RENGÖRING
Produkter av trä rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa.
Använd aldrig kemikalier! Svåra fläckar behandlas normalt med vanligt diskmedel.
Rengöring bör ske löpande för ökad livslängd och finish. Undvik smuts och grus som
kan repa glaset.
Tätningslister behandlas med silikonspray alternativt listskydd. Spraya
på en trasa och gnid in alla lister. Friska tätningslister gör att produkten behåller sin
isolerförmåga. Den första tiden krävs inget underhåll. För att uppnå bästa resultat bör
listerna smörjas rikligt 1 gång per år.
Produktens mekanik/beslag kan behövas smörjas med tiden. Se till att all mekanik är
fri från smuts och grus som kan skada funktionen. För att uppnå bästa resultat bör
mekaniken smörjas 1 gång per år.

KONDENS/IMMA PÅ GLASETS UTSIDA
Kondens eller imma på glasets utsida är helt normalt och är ett tecken på ett välisolerat
fönster då värmen från insidan inte kan ta sig igenom glaset och torka upp på utsidan.
Kondens kan uppstå intensivt under vissa perioder på året eller beroende på var i landet
man bor samt hur omgivningen ser ut. Kondens uppstår främst vid hög luftfuktighet
och när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är stora. Kondens kan även
uppstå som frost. Kondensen försvinner normalt när vind, värme eller solljus träffar
glaset. Kondens på insidan av glaset är ett tecken på dålig inomhusventilation och bör
omgående ses över då det kan påverka hälsan negativt.
Läs mer om kondens på www.nordiskafonster.se/kondens
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Skötselråd och kvalitetsnormer för produkter
i trä och aluminiumbeklätt trä
KVALITETSNORMER
Att bedöma kvalitetsnivåer är helt beroende betraktarens ögon och åsikt. Som riktlinje
följer vi branschens riktlinjer för god kvalitet. Detta innebär att ytfinish eller skador och
defekter som inte kan ses på minst 3 meters avstånd innefattas inte som reklamation
eller som fel på produkt. Defekter på glas ska ej vara synbart på minst 3 meters avstånd
samt att glaset får inte besiktigas då glaset lyses upp av belysning eller solljus.
Hantering av kvalitetsnormer för glas följer vi planglasföringens riktlinjer.
Defekter som inte kommer synas efter produkten är installerad kan ej hanteras som
reklamation. Dessa defekter kan uppstå på produktens ytterkanter eller på karmens sida
som inte kommer synas efter installation. Likaså gäller det på produktens insida som
döljs när produkten är i stängt läge. Ytfinish kan enbart besiktigas på en stäng produkt.
Ytor som inte är synliga vid stängd produkt innefattas inte som defekt såvida det inte är
av sådant fel att det finns risk för rötskada.
Har du anmärkningar på en produkt ska detta göras innan montering.
Monterad produkt som har defekter i ytfinish kan ej reklameras.

0431-37 14 00
www.nordiskafonster.se

