
Instruktioner för skötsel och underhåll
Fönster och dörrar samt övriga träelement utomhus

INSTRUKTIONER FÖR 
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 
av fönster och dörrar samt övriga strukturella 
träelement utomhus.

1. Rengöring:
Träelementens yta bör rengöras två gånger om 
året. Tvätta ytorna noggrant med rent vatten för 
att avlägsna damm, smuts och insekter. Den här 
typen av orenheter kan leda till ökad tillväxt av 
grönalger och annat som förstör ytorna.

OBS! De flesta glasrengöringsmedel innehåller 
AMMONIAK. Efter rengöring av fönster och dör-
rfönster måste alla ammoniakrester avlägsnas, 
helst med rent vatten. Efter detta torkas fönster 
och dörrelement av med en trasa.

2. Vård:
Efter installation och därefter vartannat år (föru-
tom under frostperioder) bör ett skyddsmedel 
(TEKNOCARE 4250-00) appliceras. Skyddsmedel 
ger ny glans och förstärker skyddet, men ersätter 
inte en traditionell renovering av skadad färg.

3. Renovering:
Kontrollera om det finns skador på de rengjorda 
ytorna. Eventuell skada ska behandlas enligt föl-
jande:

a) Om det gäller mindre ytskador där träet är 
intakt bör de skadade områdena (och helst en-
dast dessa) slipas lätt med sandpapper (korn 
180–220) och noga borstas av för att avlägsna 
damm. Tänk på att inte slipa igenom grundfär-
gen. Behandla därefter ytan med två strykningar 
med toppfärg (använd pensel för akrylbaserade 
produkter).
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b) Om skadan är djup och träet är exponerat, sli-
pa det skadade området med sandpapper (korn 
180–220) och applicera därefter en strykning med 
vattenbaserat träkonserveringsmedel(*). Applicera 
därefter ett lager med grundfärg – täckande eller 
transparent (för att komma fram till samma färg 
som resten av träet. Avsluta till sist med två stryk-
ningar med topcoat – återigen antingen täckande 
eller transparent (använd pensel avsedd för akryl-
baserade produkter).

c) Följande bör observeras vid strykning: Appli-
ceringen av träkonserveringsmedel (*), grundfärg 
och topcoat kan inte göras vid utomhustempera-
turer under +8 °C eller vid en relativ luftfuktighet 
på över 85 %. Produkter som de ovan nämnda 
kan endast lagras under en begränsad tid om de 
spätts ut med vatten. Hållbarheten är ca 24 må-
nader i sluten förpackning som förvaras i en tem-
peratur på över 5 °C. Gummitätningar får inte må-
las. Kontrollera produkternas tekniska datablad. 

4. Bekräftat underhåll:
För att uppfylla eventuella garantikrav är rengöring 
och underhåll vanligen obligatorisk, så se till att du 
kan bevisa att skötsel och underhåll har utförts en-
ligt beskrivningen ovan.

* Säker användning av biocider. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
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