
Vinduer og døre samt øvrige udendørs træelementer

Pleje- og vedligeholdelsesvejledning



Træelementerne rengøres to gange om året. Overfladerne vaskes 
grundigt med rent vand for at fjerne støv, snavs og insekter.  
Urenheder af disse typer kan forårsage øget vækst af grønne alger 
og andre overfladebegroninger.

De rengjorte overflader kontrolleres to gange om året for skader. Eventuelle skader skal behandles som følger:
a) De beskadigede områder, hvor træet er intakt, og gerne afgrænset til disse, slibes let med sandpapir (korn 180-220) og afbørstes 
grundigt for at fjerne slibestøv. Bemærk venligst, at grunderen ikke må gennemslibes. Derefter overfladebehandles med 2 x 
vandbaseret træbeskyttelse (anvend pensel til akryl-baserede produkter).

b) Ved dybe skader, hvor det ”nøgne” træ blotlægges, afslibes det beskadigede område med sandpapir (korn 180-220), og
derefter behandles det med 1 x vandbaseret træbeskyttelse(*). Efterfølgende behandles med 1 x grunder – dækkende eller
transparent (for at opnå samme grundlæggende farve som for den resterende del af det behandlede træ). Endelig slutbehandles
med 2 x topcoat – igen enten dækkende eller transparent (anvend pensel til akrylbaserede produkter).

c) Ved påføring skal følgende punkter iagttages: Træbeskyttelse(*), grunder og topcoat må ikke påføres ved udendørs temperaturer un-
der +8°C eller ved relativ luftfugtighed over 85%. Produkter som ovennævnte, der fortyndes med vand, kan kun opbevares i begrænset 
tid. I lukket emballage og ved frostfri opbevaring er holdbarheden ca. 24 måneder. Gummitætninger må ikke overstryges. 
Følg de tekniske instruktioner for produkterne.

4. Dokumenteret vedligehold: For at opretholde eventuelle garantikrav er rengøring og vedligeholdelse typiske et ufravigeligt krav,
så sørg for at kunne eftervise, at pleje og vedligehold er gennemført som oven for anført.

(*) Sørg for sikker brug af biocider. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.

www.teknos.dk

Vinduesrammerne skal efter installationen behandles med plejemiddel til malede træoverflader. 
Derefter påføres plejemiddel to gange om året, dog ikke i perioder med frost. 
OBS: Ved aftørring kan der forekomme afsmitning af overskydende farvepigmenter på kluden. Denne afsmitning vil ikke påvirke 
farven negativt, ligesom elementernes holdbarhed heller ikke bliver påvirket. 

vedligeholdelse

rengøring

pleje

Bemærk!
De fleste vinduesrengøringsmidler indeholder 
SALMIAK. Eventuelle salmiakrester efter rengøring 
af vindues- og dørglas skal fjernes, helst med rent 
vand. Derefter aftørres vindues- og dørelement-
erne med en klud.
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Misfarvning pga. harpiks: 
Der vil især ved lyse nuancer kunne forekomme et naturligt gulligt farvegennemslag fra knaster som følge af, at træ er et 
levende materiale.  Denne pletvise misfarvning kan mindskes væsentligt ved at afvaske knastområderne med lige dele 
vand tilsat sprit på en blød klud. Skylles umiddelbart efter med rent vand for at undgå skade på malingsfilmen.  

Ved meget harpiksholdige knaster kan selve harpiksen også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på 
overfladen. Lad dråberne sidde på overfladen til de er krystalliserede, herefter kan de ved afbørstning eller let afskrabning 
fjernes.  

Mange steder har der været tradition for at anvende shellak til minimering af misfarvning fra knaster. Det har ikke været 
uden problemer, da man på de behandlede flader har set partielle vedhæftningssvigt eller afskalninger. Afskalningerne 
opstår typisk, hvor temperaturen kommer op på over 55-60°C, hvilket giver et damptryk som løsner shellakken – og 
dermed den efterfølgende behandling. Opvarmningen sker typisk ved mørke nuancer, som kan blive op til ca. 80 °C.


