Til forbrugeren
- Vedligeholdelse af vinduer og døre i fyrretræ.
Rengøring
Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand.
Det er vigtigt at rengøre alle overflader, da snavs som f.eks. murstøv kan være svært at fjerne senere.
Eventuelle silikonerester på glasset, langs kanterne, kan fjernes med karburatorsprit eller en glasskraber,
der forsigtigt skrabes hen over glasset.
Den normale vinduespudsning udføres nemmest med en klud eller børste og gummiskraber. Vask af med
lunkent vand tilsat en teskefuld Ajax eller lignende pr. 1 liter vand og træk af med gummiskraberen.
Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller en tør klud.
Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand eller, hvis
glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespoleringsmiddel, mens karm og
ramme aftørres med en klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel eller bilshampoo.

OBS!
Rudemærkater på nye ruder bør fjernes hurtigst muligt efter montage. Evt. limrester opløses med
rensebenzin eller glaskeramisk pladerens.

Smøring
Hængsler, håndtaget, nitteforbindelser i de bevægelige led og evt. stanglås (paskvil) smøres mindst én gang
om året eller efter behov med syrefri olie til almindelig husholdningsbrug f.eks. cykel- eller symaskineolie.
For rammer med friktionsbremser og/eller skjult “pudsebeslag“ er det vigtigt at holde glideskinnen fri for
olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted. For at få hæveskydedøre til at gå lettere kan
styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline eller sprøjtes med teflonspray.
Bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof gnides med stearin eller syrefri olie. Det er vigtigt for
funktionen, at glideskinnernes glideflader renholdes. Bevægelige forbindelser ved bremser må ikke smøres
- i så fald forringes bremseevnen.

Godt råd!
En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande. Den bøjelige kanyle kan
komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for det.
Den kan også anvendes som fedtsprøjte.

