
Information om dina nya Elitfonster

Putsningav fonster:

Forsatt fonstret i putslage genom att vrida runt 180 grader fonstret tills att fonstret "klickar i"

putslaget.

Undvik att vidrora glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.

Rengoringsutrustningar, trasor etc skall vara fria fran grus och skrap for att undvika repning.

Glasytan skall vara fri fran lost sittande grus och skrap, for att undvika repning.

Anvand endast milda tvatt- och rengoringsmedel som rekommenderas for glas. Anvand

rikligt med vatten.

Anvand aldrig metallforemal eller sta lull vid rengoringen.

Glas skall inte goras rent vid hog temperatur eller i direkt solljus.

OBS! Vissa fonster gar inte att vrida sa mycket som 180 grader, da fonstrets nederkant stoppas nar

den kommer upp mot overkanten. (Detta beror pa att fonstrens placering varierar i forhallande till

fasaden). Fonstret kan da inte lasas fast i ordinarie putslage. Om ett sadant fonster inte gar att putsa

fran utsidan, finns en extra spa'rr i kanten av fonstret. Du sparrar fonstret i putslage genom att trycka

upp putsbeslaget och sa'tta fast det i vridbeslaget. Se bilder nedan.

'Extra" putsbeslag i ej sparrat la'gt "Extra" putsbeslag i sparrat la'ge



Skot om dina nya fonster

Trafonster skall ses over varje a r. Hur ofta de behover underhall varierar beroende pa klimatet, i
vilket vaderstreck fonstren sitter och sa vidare. Underhallsintervallen ar ofta olika for olika fonster i
samma hus. De fonster som ar monterade pa Brf Gunnaredsterrassen ar fonster avtra med utvandig
aluminiumbekladnad. Dessa fonster ar na'stan helt underhallsfria och behover nastan aldrig malas om
utvandigt, bara torkas av med en trasa vid behov.

Skotsel avgangjarn och tatningslister

Smorjning av gangjarn utatgaende produkter

Oppna gangjarnets "hatt" och applicera smorjmedel direkt pa
insexskruven. Glomt inte att stanga "hatten".

Skotsel av tatningslister
Tatningslister ska hallas rena och hela. Skadade lister
nedsatter i betydande grad isoleringsformagan och skall bytas
ut.

Utvandig kondens

Nagra av er har sa'kert redan markt att det kan uppsta utvandig kondens pa era nya fonster. Att det
bildas utvandig kondens ar ett bevis pa att de nya fonstren har en bra isoieringsformaga (lagt u-
varde). For att reda ut vad detta beror pa foljer en beskrivning av fenomenet nedan.

Utvandig kondens ar nagot som bildas framforallt under stjarnklara natter nar det ar vindstilla och
luftfuktigheten ar mycket hog, vanligtvis under hosten och varen.

Utvandig kondens ar ett naturligt fenomen som kan uppsta pa alia ytor, om ytans temperatur faller
under den omgivande luftens daggpunkt*. Det som intraffar pa era fonster ar att yttertemperaturen
pa det utvandiga glaset sjunker under uteluftens temperatur. Detta ar mojligt da det inre glaset
slapper igenom minimalt med va'rme.

Eftersom fonstret utsida artaligt mot hog fuktbelastning tar det ingen skada mot kondensen.
Kondensen forsvinner frampa morgontimmarna nar temperaturen stiger och solen ater borjar varma.

* Daggpunkt ar den temperatur, for ett visst tryck och en viss luftfuktighet, dar vattenanga
kondenseras (dvs fukt frigors ur luften i form av sma vattendroppar pa kalla ytor).



Spaltventiler

Era fonster ar forsedda med spaltventiler som sitter i fonsterkarmens overstycke (ej i kok eller
badrum). Ventilerna tillser att era lagenheter far tilluft, vilket ar en forutsattning for att ventilationen
ska fungera. Genom att samtliga spaltventiler ar oppna fordelas inflodet av luft jamnare i er lagenhet.
En fungerande ventilation medfor ett ba'ttre inomhusklimat.

Barnsakerhetssparr pa terrassdorrar

Enligt Boverkets byggregler maste balkongdorrar och oppningsbara fonster dar avstandet mellan
glasytan och golvet ar mindre an 0,60 meter ha ett sakerhetsbeslag och sparranordningar som
hindrar barn fran att oppna och passera dorren eller fonstret. Sakerhetsanordningar behover inte
finnas pa fonster eller altandorrar i markplan. Da'rfor har en barnsakerhetssparr monterats pa era
terrassdorrar enligt bilden nedan.
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Fonsterkulor invandigt

Fonster, med foder och fonstersmyg (invandigt), NCS S 0500-N.


