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Iil lykke

/i snsker til lykke med Deres nye vinduer/dore, som vi hAber, De
,il lA glade af i mange Ar fremover.

:remstill ingen af vore elementer bygger pA hAndvaerksmassi-

;e traditioner kombineret med moderne teknik' Resultatet er et

val i tetsprodukt,  som med almindel ig vedl igeholdelse vi l  kunne

rolde i mange Ar.

)enne brugerveiledning beskriver hvordan de leverede ele-

nenter fungerer og betjenes, og hvordan de skal vedligeholdes'
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En injektionssprojte uden sPids
pA kanylen er en fremragende
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Den bojelige kanyle kan komme
ind alle steder og sprojte olie
ud, hvor der er brug for den.
Den kan ogsA anvendes som
fedtsprojte.

3-5

18-19
20-21

22
22
23

Rude

(arm

lamme

3lasbAnd

Heengselside

Hangsel

(il lustration venstre hangt)

z



/dehengtvindue
I
I
'  t jening, standard

re sidehangte vinduer er i standardudgaven lorsynet meo

nindelige anverfere. Efter sarlig aftale kan anverferne v@re

rnesik[de. Denne sikring fungerer ved at blokere anverfe-
'rs arme ved konsollen.

rduet fastholdes i Aben still ing af et stormjern i haengselside

er en udskYderstang.

llajede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandrednings-

rning, vare forsynet med lss midterpost' Detvilsige' at midter-

,stei'siOOer fasipA den ene ramme og folger med' nAr ram-

en Abnes. Den lose post frigores ved at udlsse skudriglerne

r c 'n og for neden.

p
d

Skudrigle

"Los midterpost., sidder
fast pA den ene ramme

Smore-
punkter

Juster ing:
Se side 5

p
6

|et jening med Paskvi l
'ore sidehengte'rinduer kan ogsA vare leverede med paskvil-

rkke og friktionsbremse. Vinduet betjenes da med et enkelt

rAndtai, der betjener bAde lukkemekanismen og friktionsbrem-

Et t .

:riktionsbremsen I rammens overside gor det muligt at holde

ammen fast i vilkArlig ventilationsstill ing, fra ca' 5 cm Aben til

rasten fuld Aben st i l l ing'
:astlAsning iventilationsstill ing sker ved at dreje handtaget til

ukkestill ing mens vinduet er Abenl, dette galder dog ikke

rlementer med IPA bremse.

-uk aldr ig vinduet med grebet i  lAsest i l l ing'

Justering:
Se side 5

Evt. anverfer med
bornesikring



Sidehengtvindue

Rammer msd,pudS€beslag"
Vinduet har den fordel,  at  v induespudsningen kan klares inde-
fra.

Hangslingen kan enten vare skjult i falsen eller vere anbragt
synligt uden pA rammen.

Med nogle typer kan rammen Abnes indtil 90'. Samtidig frem-
kommer en spalte pA ca. 15 cm ved rammens bagkant - lige
netop nok til at fA en arm ud for at pudse glassets udvendige
side.

Med andre typerkan rammen drejes 180'rundt. Denne funktion
er kun beregnet til vinduespudsning og bor normalt ikke anven-
des tilventilation og udluftning.

Vinduet lukkes enten med anverfere eller paskvillukke med
etgrebsbetjening.

Afskillelse af karm og ramme
Standard sidehengte rammer kan lsftes af karmen, nAr rammen
er Abnet ca. 90'.

Fer rammer med paskvillukke skal friktionsbremsen frigores
inden rammen lsftes af. Det sker ved at fjerne de to skruer, der
fastholder friktionsbremsens arm pA karmen (eller rammen).

Rammer med pudsebeslag kan kun adskilles ved at afmontere
skruerne i ramme eller karm. Selv ved smA rammer kraver
adskillelsen medvirken af 2 oersoner.

Elementer med koblede rammer
For at kunne pudse ruderne imel lem to koblede rammer, Abnes
rammerne vinkelret pA karmen og det vil sA vere muligt at
o&virke sammenkobl inoen.

pudsebeslag

Koblede
rammer



/idehengtvindue
/
/ ;mor ing

langsler,  hAndtaget,  ni t teforbindelser ide bevagel ige led og
vt. stanglAs (paskvil) smores mindst 6n gang om Aret eller efter

'ehov med syrefr i  ol ie (almindel ig ol ie t i l  husholdningsbrug).
'or rammer med friktionsbremser og/eller skjult .pudsebeslag"
r det v igt igt  at  holde gl ideskinnen fr i for ol ie og snavs, l igesom
,vermal ing ikke mA f inde sted.

uster ing
ustering af hengsler kraver hAndverksmessig indsigt og
unnen.

\nverfere kan strammes el ler s lekkes ved drejning med en
kruetrekker i  sskenen pA rammen.

F 'sebeslag" og friktionsbremse, som aktiveres med hAndta-
le., Kraver normalt ingen justering. IPA friktionsbremse kan
rsteres ved at dreje den skrue, der sidder i glideren, som korer
'em og t i lbage i  gl ideskinnen.

ovrigt
.uk aldrig et sidehengt vindue op lor udluftning uden at det
astholdes af enten stormkrog eller friktionsbremsen. I kraftig
rlast kan det ikke pAregnes, at friktionsbremsen kan fastholde
ammen ivent i lat ionsst i l l ing el ler i  Aben st i l l ing.

' i !behor

)er kan leveres/kobes et saerligt beslag til fastholdelse af ram-
nen i  barnesikker,  indbrudshemmet vent i lat ionsst i l l ing.

Justering af anverfer

li

Smoring af hangsel

Justering af
IPA bremse



Vendbart vindue flropturn)

Betjening
Det vendbare vindue Abnes og lukkes med hAndtaget midt pA

underrammen.

Nederst findes en rullepaskvil, som fastholdes i lAseblikket pA

karmen. LAseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af

vinduet,  mens det yderste hul er t i l  en indbrudshemmet vent i la-
tionsstill ing.

Vinduet er udstyret med bsrnesikring, der blokerer rammen, nAr
den er Abnet ca. 10 cm. Yderligere Abning af vinduet sker ved at
aktivere bornesikringen, og rammen kan herefter dreje 180"
rundt uden for husets facade, sA ydersiden kan pudses indefra.

Vinduet har indbygget friktion, sA det trinlsst kan fastholdes i
enhver ventilationsstill ing. Det kan dog ikke forventes, at ram-
men bliver stAende i den trinlose stil l ing i st€rk bl€st eller
gennemtrek.

Adski l le lse af karm og ramme

Rammen kan kun frigores fra karmen, nAr skruerne, der fasthol-
der de bevegelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer
bAde i sider og top.

Skruerne kan fjernes, nAr vinduet er Abnet ca. 30'' Adskillelsen
kraever mindst to Personer.

Smoring
Hengselbeslagets nitteforbindelse, hAndtaget og rullepaskvil
smores mindst 6n gang om Aret eller efter behov.

Gl ideskinner mA ikke smores, men holdes fr i  for snavs og
maling.

Juster ing
Justering af denne type kraver hArndverksmessig indsigt og
kunnen.

@
6

Udlosning af sikring
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Facadedsre og halvdsre

Betjening
Facadedsre leveres som standard med cylinderlAs og 3-punkts-
lukke.

Nederste og overste lukkepunK trader kun i funktion, nAr hAnd-
taget loftes opad, ligesom aflAsning med nogle kun kan ske, nAr
hAndtagel har varet laftet opad.

NAr hAndtaget trykkes ned, frigores alle tre lukkepunkter.

3-punktslukning gar dsren mere t€t og sikrer bedre mod ind-
brud.

Facadedsre leveret som halvdsre

Betjening
.)e to dorhalvdele kan Abnes som 6n dor,nAr hAndtaget pA
underdoren drejes til Aben still ing for hAndtaget pA overdoren
benyttes.

Dsren kan kun allAses med nogle, nAr hAndtaget pA overdoren
har veret lsftet opad.

Adski l le lse af karm og ramme

NAr dsren-e,r Abnet ca. 90' kan den loftes af hengslerne.

Smoring
Hangsler,  hAndtaget og lAs smores mindst 6n gang om Aret
eller efter behov.

Juster ing
Justering al dare kraver hAndverksmassig indsigt og kunnen.

lovr igt  ( t i lbehor)
Dsren kan vare leveret med 1-punktlukker.

Halvdoren kan vare leveret uden nogleaflAsning. (Betjening: Se
under terrassedare).

Juster ing af lAsebl ikket pA
karmen. Tungen presses
ud med en skruetrakker
indt i l  doren lukker tat  ind
t i l  karmen

11



Terrassedgre

Betjening
HAndtaget betjener et paskvilbeslag med tre lukkepunkter samt
evt. en friktionsbremse pA dorens overkant.

Doren kan Abnes, nAr hAndtaget er drejet 90' opad.

Dore med friktionsbremse kan fastlases i vilkarlig ventilationsstil-
l ing, f ra ca. 5 cm Aben t i l  nasten fuld Aben st i l l ing, ved at dreje
hAndtaget til lukkestill ing. Det mA dog ikke forventes, at friktions-
bremsen kan holde doren fast i stark blast.

Z-tlajede terrassedsre har kun greb pA den tlai, der Abner fsrst'
Den anden tloj er i lukket stil l ing fastholdt af to kantrigler, 6n for
oven og 6n for neden.

Adski l le lse af karm og ramme

Dsrrammen kan loftes af karmen, nAr rammen er Abnet ca. 90".
PA dsre med friktionsbremse skal de to skruer, som fastholder
friktionsbremsens arm, fjernes for afloftning kan finde sted.

Smoring
Hangsler, hAndtaget, stanglAs og nitteforbindelse ide bevege-
lige led, smsres mindst 6n gang om Aret eller efter behov.

Glideskinne ved friktionsbremse skal holdes fri for snavs og
maling.

Juster ing
Juster ing at dsre krever hAndvarksmassig indsigt og kunnen.

lovr igt  ( t i lbehor)
Som ekstra kan dsren vere forsynet med bornesikring, nogleaf-
lAsning el ler gennemgAende greb.

lz



Tetningslister

I Alle elementer er forsynet med sl idstarke og vejrbestandige

tatningsl ister.

Listerne er svejset sammen i hjornerne og fastholdes i en not i

rammen.

Tatningslisterne mA ikke overmales eller stryges med treebe-

skyttelsie. Dette hindres lettest ved at afdekke dem med afdak-

ningstape, som fsrst fjernes, nAr malingen eller trabeskyttelsen

er helt tsr.

Vissetyperp|astma|ingkanitort i |standklabefastt i | tetningsl i .
sterne.

De fleste klebeproblemer med plastmalinger kan iovrigt afhjal-

pes ved atphtaretalkum bAde pA tatningslister og anslagsfla-

der.

Tatningslisterne mA ikke rengores med oplosningsmidler som

benzinlortynder og lign. Rengoring foretages med almindelige

husholdningsmidler som f 'eks. Ajax.

Tatningsliste

Tetningslisten sidder
fast i en not PA rammen.

1A
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Elementer med overfladebehandl ing

De leverede vinduer/dare har efter vacuumimpragneringen fAet en industriel overfladebe-

handling efter de nyeste principper. overfladebehandlingen er udfsrt med 2 lag vandfor-

tynooar alt<yd/acryL plastmaling af market Aquatop 289 i henhold til DVK's bilag 14'

(Se side 17).

HarpiksknopPer
Tra er et levende materiale. Derfor mA det accepleres, at der selv med den bedste

overfladebehandling kan dannes harpiksknopper under malingen - isar omkring knaster'

Hvis harpiksen trenger gennem malingen som sma draber, kan den fjernes med sprit'

Specielt ved lyse farver kan der med tiden forekomme farvegennemslag fra knaster' Sprit

fjerner ogsA gul misfarvning i et vist omfang.

se iovrigt specielt datablad med 'Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede

traelementer. pA side 17.

Vedl igeholdelse
Vedligeholdelse bsr finde sted nAr de nederste dele pa syd- og vestvendte vinduer viser

tegn pA nedbrydning.

Afrensning
Et effektivt forarbejde er afgorende for behandlingens holdbarhed og vedhaftning' Dgf . ..
indledes med en grundig afuaskning med et gtundrengoringsmiddel (ikke opvaskemiddel)'

Alt lsstsiddende maling skrabes og slibes bort ned til det lyse tra.

Grunding
Afrenset trev@rk grundes med grundingsolie. NAr den er tsr, slibes let med finl sandpapir

pA alle flader, og slibestovet fjernes med bsrste og klud'

Yderl igere oplysninger
I Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) er der givet tilbundsgaende information for den

professionelle. MBK udgives af Overfladeteknik,leknologisk Institut, og kan rekvireres pA

telefon 02 99 6611.

16
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Al le f lader er behandlet ,  men lagtykkelsen
kan ikke forventes ens overal t .

Forve ntet
udfald

Funkt ions-
k lasse'

Kommentarer

Synl ig f lade
v/t ' rkker v indue/

DC* i l l Vej ledende
lagtyk kelse
60 my+++*

Synl ig f lade
v/Aben vindue/
dor

D+ II I Overf laden
skal  vare
ikke sugende

lkke synl ig
f lade (mod mur)

D++r Ingen sarl ige
k rav

I l i lac l ,+ r i l  DVK's Tckniskc Bcsrer i lnrelser for  l renrst i l l ing og kontrol  af  v i r rduer

Forventet udfald af industrielt
overfl adebehandlede trrcelementer
Virksomheder t i ls lut tet  DVK udfsrer en overf ladebehandl ing af  t raelementer,

der i fo lge >Malerfagl igt  Behandl ings-Katalog<, TI lOverf ladeteknik,
s iderne 4.22 og 4.25 kan give fo lgende udfald:

Supplerende
udfaldsbeskrivelse
Cenerel t  mA det accepteres,  at  t ra er et  naturmater ia le,
der ofte er meget inhomogent, og da det ofte er onskel igt
at bevare synl igheden af traet, vi l  der forekomme
struktur-  og glansvar iat ioner,  v indr idser og andre nor-
male travariat ioner, som fx uregelmassigheder omkring
knaster hvor part ie l  afskalning, opkog og rynkedannelse
kan forekomme. Specielt  ved lyse farver kan der med

tiden forekomme farvegennemslag fra knaster. Knaster
kan vare proppede el ler udfyldt med egnet materialc,
men synl igheden kan ikke undgAs. Lignende kulorvar ia-
t ioner kan ogsd forekomme i form af gulskjoldede

lameller,/ f lader.

En anden uregelmassighed i  overf ladebehandlingen kan

forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan vare

ti l fr ldigt lordelt pA overf laden el ler folge eretegningen
i  t raet .

Harpiksen kan ogsi trange igennem malingsfi lmen og

danne smd drAber pA overf laden. NAr drdberne har siddet

sA lange pA overf laden, at  de er krystal l iseret ,  kan de
ved afbarstning el ler  let  afskrabning f jernes, uden for-

r ingelse af  overf ladebehandl ingen.

Enkel te t raemner med hoj t  harpiksindhold forekomrner.
Harpiks kan i  d isse si tuat ioner give anledning t i l  s torre

udtrak.

Produkt ionen foregdr industr ie l t  med de fordele,  det te
giver med hensyn t i l  ensartet ,  hoj  kval i tet ,  behandl ing pd

i l le f lader,  ogs6 glasl ister.  Sdlremt ikke andet er af ta l t ,

md det pdregnes at  fx glasl ister er monteret  ved brug af

sompistol  med deraf  fo lgende dbne hul ler  f ra de dykkede

som.

Holdbarheden af  overf ladebehandl ing pd bundglasl ister
af  t re kan ikke forventes at  svare t i l  de ovr ige
overf laders.

Ved sydvendte facader med sar l ig kraf t igt  sol lys og hav-

luf t  eLler hvor der er ekstrem hoj  fugtpiv i rkning l ra rum-

side bor vedl igeholdelsesinterval let  t i lpasses forholdene'

For vedl igel io ldelse henvises iavr igt  r i l  >Malerfagl igt  Be-

handl ings-Katalog< (MBK) el ler  malevareproducenterne'

Ovenstdende udfaldsbeskr ivelse er i  december 1983 udar-

bejdet af  en rakke vinduesproducenter og leverandsrer

af malevare og vac-impragneringsvasker- Beskrivelsen er

i  apr i l  1984 optaget i  DVK's Tekniske bestemmelser som

et mindste krav t i t  udfaldet af  en industr ie l t  p i for t  male-

behandl ing.

*  Funkt ions-
klasse I l l

Eksempler pd mil jo.
Ski i tende fugtpdvirkning. Tat
bebyggelse i  industr iomrider.
Over vand ved kysten.

-  Korrosionsklasse 3.

Se desuden supplerende ud-
fa lds besk r i  vel se.

**  Daekkct og glat
f lade (DC)

Flader,  kanter og false stdr
ensartede i  kulor og glans.
Flader,  kanter og false er glat te
at  fo le pd.

Dvs. ujrvnhed, 6bne porer,
hul ler ,  revner og saml inger
hidrorende fra under laget kan
forekomme.

*E* Dakket f lade
(D)

Flader,  kanter og false st i r r
ensartede i  kulor og glans.

Dvs. ruhed, ujavnhed, dbne
porer,  hul ler ,  revner og sam-
l inger hidrorende fra under laget
kan forekomme.

**+* NlAlemetode MAlingen skal  vere e( gennem-
sni t  af  et  antal  mi l inger og md
ikke vare pAvirket  af  t raets
overf lade struktur.

'%,%::%zha"
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Udluftning af boligen

Hvis der i dag- og aftentimerne ved en udetemperatur pA 0 'C dannes dug pa den

indvendige slde at en 2-lags termorude i almindelige opholdsrum, er det tegn pA, at luften i

bol igen er for fugt ig.

PA naste side bringes en rakke gode rAd om udluftning og begransning af den daglige

fugtproduktion i boligen.

Ver desuden opmerksom PA:
- Nye vinduer er betydeligt mere luittatte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der

derfor stsrre behov for udluftning end tidligere.

- Nybyggede huse skal udluftes mere end aldre huse. Udtorringsfasen kan ofte strakke

sig over mere end et Ar. Dette galder ogsA ved om- og tilbygning.

- Et voksent menneske - eller en middelstor hund - afgiver ca. 2liter vand i dognet.

- Fugtproblemerne vokser, nAr rumtemperaturen sankes, og svinder, nAr den haves' Selv

"n 
ko.Vu6g sankning af temperaturen om natten kan give kondensvand pA ruderne.

- Det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energibesparelse og minimering af

fugtproblemer.

- Tatte gardiner og brede vinduesplader kan gore luften stil lestAende ved ruderne, sA

luften bliver kold og fugtig og danner kondens pA glasset.

- PA dage med roligt vejr vil solen tilfsre mere gratis varme end den, der forsvinder ved

normal udluftning.

- Hvis en bolig i 8-14 dage eller mere har veret udsat for hoj lufffugtighed, kan dette kun

afhjalpes veO at Abne 2-3 vinduer iventilationsstill ing dognet rundt og heve temperatu-

ren 4-5 oC over det normale i en periode pA 8-10 dage. Ventileringen kan ogsA frembrin-

ges ved at lade emhatten i kakkenet kore dognet rundt.

-'Utilstrakkelig udluftning giver dArlig indeklima. Det kan give sig udslag i hoste, hovedpi-

ne, svien i ojnene, udslet og lufilejsallergi.

Yderl igere oplysning
pA bibliotekerne kan pjecen 'Luft ud. fAs gratis. Den giver sammen med SBI-anvisning nr.

l52,lndeklimaet i boligen(, som kan lAnes pA bibliotekerne, en udtommende beskrivelse af

de forhold, der indvirker pA indeklimaet.

Beboerforeninger, grundejerforeninger og andre bruger- og interessegrupper kan gratis

lAne videofilmen "Luft ud". Filmen fortaller populert om indeklimaet og kan rekvireres hos

Energikonsulentsekretariatet, ti lf. 02 52 86 11 eller Byggestyrelsen, Energikontoret' tlf.

02 92 61 00.
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Undgfr fugtskader - luk vinQlelep
I Luften i en lejl ighed kan hurtigt blive for fugtig som folge af f.eks.

madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige

luft kan vere Arsag til tugtskader (mugpletter) og til sundhedsska-
delige pAvirkninger (husstwmider).
t Mange tror, at en lejl ighed .venti lerer sig selv", men det er

sjaldent tilfeldet. Beboerne mA derfor selv sorge for, at der udlut

tes ti lstrakkeligt t i l  at f ierne den fugt, der opstAr i lejl igheden'
I I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsan-
leg, som fierner luften ka kokken og bad gennem udsugningsven-
tiler i eller ner lsftet. Disse skal vere Abne og holdes rene for at
virke effektivt. Ofte findes ogsA udeluftventiler i eller ner ved vindu-
erne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem

kokken og bad. Disse ventiler bor alt id holdes Abne'
I I aldre ejendomme med 'trakruder.. - smA ventilationsruder -
kan det vere nsdvendigt altid at have dem pA klem for at fA nok
triskluft.
I Husk: Luft sA meget ud, at der ikke kommer dug pA ruderne.

I Selv om der skal spares pA varmen, mA spareiveren ikke fore ti l

fugtig rumluft og dArlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af

rimelig mengder friskluft ikke de store penge.
I Der opstAr f€rrest lugtproblemer, hvis alle rum holdes nogen-

lunde ensarlet oPVarmede.
I I nyopforte lejl igheder kan der forekomme byggefugt. Udluft

derfor serligt meget i det t@rste Ars tid efter indllytning i en ny

leil ighed.
I Vinduesudskiftning eller anbringelse af tetningslister pA dore

eller vinduer kan gore en lejl ighed sA tet, at der er behov for f lere

udluftninger end far.
I lser hvor der ryges, er det en god id6 altid at holde udelufNenti-
ler Abne eller lade "trekruder,. stA pA klem.
I Kontakt i avrigt straks vicevaert eller inspektor, hvis der opstAr

fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjaelpe, hvis der gribes ind med

det samme.
I Husk: Et godt indektimaforudsetter god ventilation'

I

Luft ud et par gange om dagen eller benyt udeluttventi-
ler, hvis sAdanne findes.
Hvis ruderne begynder at dugge, sA sorg for mere udluft-
n ing.
Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes'
Anbring ikke skabe eller storre msbler helt tet op mod
en yderveg - rumluften skal kunne cirkulere bagom'
ellers kan der komme mugpletter pA vaggen.

I
I

I Luft ud og s@rg for, at sengetajet bliver luftet hver mor-
gen.
Vend madrasserne at og ti l .
Lad ikke soverum vare helt uopvarmede.
Hvis ruderne dugger, sA sorg for bedre udluftning ti l  det
fri eller eventuelt t i l  boligens andre rum.

T
I
I

I Tilstop eller luk aldrig aftraksAbning eller udsugnings-
ventil.
Luk helt op for udsugningsventil eller lad kokkenventila'
tor eller emhette ksre lor fuld kraft under madlavning.
Leg lAg pA gryder under madlavning, sA kommer der
ikke sA megen fugtighed ud i kskkenet.
Luft godt ud under og efter madlavning.

I

I

I

I
I

Tilstop eller luk aldrig aftreksAbning elier udsugnings-
ventil.
UndgA sA vidt muligt tojvask og isar tojtorring i lejl ighe-
den - men kan det ikke undgAs, sA benyt baderummet
og sorg lor god udluftning.
Luft godt ud efter badning.
Afkast af varm og fugtig luft fra torretumbler bor fores
direkte ti l  det fri.
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Fuger mellem karm og mur

Der f indes en raekke produkter t i l  fugerne mel lem karm og
ydervag.

De 3 mest anvendte tYPer er:
- Plastisk eller elastisk fugemasse
- Asfaltimpragneret sku mPlast
- Kalk/cementmortel

Det er vasentligt for travarkets bevarelse, og et lavt
varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bsr derfor
inspiceres mindst 6n gang om Aret, og evt. utatheder
udbedres med samme type materiale som det bestAende.
Ved storre utatheder bor hele fugen udskiftes. I denne
situation mA det vurderes, om en anden fugetype ville vere
bedre egnet end den bestAende.

Fugemasse
Bundstopning
Mineraluldsstopning

Reng @ring

Den forste rengoring efter byggeriets afslutning skal altid udfo-

res med r igel ige mangder vand.

Den normale vinduespudsning udfores nemmest med klud el ler

borste og gummiskraber. Vask af med lunkent vand tilsat en

teskefuld Ajax eller lignende pr. liter vand og trak af med
gummiskraberen. Kanter og de nederste flader aftsrres med

vaskeskind el ler en tsr k lud.

Den udvendige afuaskning bor ogsA omfatte karm og ramme'

Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke t i l la-

der,  at  der spi ldes vand, el ler hvis glasf laderne er meget smA'

kan glasset rengsres med et almindel igt  v induespolerermiddel '
meni karr og ramme aftorres med en klud opvredet ivand tilsat

rengoringsmiddel.

OBS
Rudemerkater pA nye ruder f jernes ved at opblade dem ivand'

Evt. limrester oplases med benzin'
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