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 Hvis du bor ved havet, hvis dine 
vinduer sidder i sydvendte facader med 
særlig kraftigt sollys, eller hvis der er 
meget fugtigt indendørs, kræver dine 
vinduer lidt hyppigere pleje.

 Harpiks. Træ er et naturprodukt, der indeholder harpiks. Du kan fjerne små krystalliserede harpiks-
knopper ved at tørre forsigtigt på dem med en spritvædet klud - gnid ikke for hårdt, det virker bedre at 
tørre moderat af med sprit flere gange. Husk straks at tørre efter med en klud, der er opvredet i vand. 
Større udtræk må sidde nogle måneder, til de har krystalliseret sig, hvorefter de kan skrabes af og til 
sidst aftørres med sprit. Gulfarvning som følge af knaster falmer gradvist med årene.

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes for opretholdelse af garantien:

Smøring. VELFAC vinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog skal grebets kolver renses og smøres og eventuelle 
hængsler have et par dråber olie 1-2 gange om året - hyppigt brugte vinduer og døre skal dog smøres oftere. Områder for 
smøring er angivet med to oliedråber:       på de forskellige vinduer og døre. 

Hængsler/beslag og skruer. Ekstra inspektion og opmærksomhed på beslagoverflader i særligt udsatte områder (industri- og 
landbrugsområder, kystnære områder og områder med høj koncentration af trafik) skal udføres mindst to gange årligt. Skyl og 
smør bevægelige dele samt overflader på beslagkomponenter to gange årligt med en syrefri olie. Til smøring af bevægelige dele 
benyttes en syrefri smøreolie. Til beskyttelse af overfladen benyttes et egnet produkt, f.eks. Dinitrol 4010 eller Castrol DW 33. 
Garanti mod korrosion er kun gældende ved manglende funktion og under forudsætning af, at ovenstående vedligeholdelses-
anvisninger er fulgt. Glideskinner sprayes med teflonbaseret smøremiddel, fx Fin Lube eller tilsvarende (aldrig alm. smøreolie!)

Vask/rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel 
eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Spor efter klæbemærker og limrester på glasset 
fjernes ved at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det sig om mærker fra sugekopper, kan du fjerne dem med et 
rengørings middel til glaskeramiske kogeplader. Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt ekstra knofedt for at gå af.

Aluminium skal vaskes mindst 2 gange om året (fx når vinduet pudses). Udtræk fra beton i nybyggeri skal vaskes af med det 
samme, da glas og ramme ellers bliver matte. Skader har ikke indflydelse på aluminiumets holdbarhed, da blotlagt aluminium 
hurtigt danner et naturligt oxidlag, der forhindrer korrosion og angreb af hvidrust. Småridser i aluminiumet kan udbedres med 
reparationslak, men farveforskelle må påregnes. 

Træ udvendigt. Hold øje med om der er ved at opstå revnedannelser i den udvendige overfladebehandling. Det gælder især 
syd- og vestvendte facader, karnappartier o.lign, hvor solens UV-stråler er hårde ved træværk af alle slags. Opstår der først en 
revne i overfladebehandlingen, har man inviteret fugten indenfor, og nedbrydningen af træet er begyndt. Derfor skal vinduerne 
en gang årligt efterses, og udbedringer af overfladen skal foretages, hvor det er tiltrængt. Brug vandbaseret, diffusionsåben 
maling. Træfugtigheden bør ligge på 15-18% og lufttemperaturen omkring 10-20ºC. Start ikke arbejdet inden natduggen er 
væk, og afslut tidsnok til at malingen kan være ”håndtør”, inden duggen falder igen. Trævinduer skal vaskes mindst 2 gange 
om året - gør det til en god vane, når du pudser vinduer.
 
Træ indvendigt. Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og bør afvaskes jævnligt. Tætningslister, glas-
bånd og glaslister skal blot holdes rene fx ved aftørring med en klud opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. 
Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation, eller hvis du i øvrigt ønsker at male karmen, skal du bruge 
vandbaseret, diffusionsåben maling - undgå at få maling på tætningslister, glasbånd og glaslister. 

Maler-tape. Hvis du bruger maler-tape, anbefaler vi 3M™ Masking Tape 201E. Når malingen er genbehandlingstør, maler du 
straks – så mange lag der kræves. Fjern tapen umiddelbart efter, du har malet det sidste lag (inden malingen er tør).

Reparationsmaling og -lak kan købes hos VELFAC Serviceafdeling - vejledning er vedlagt. For at bestille originalfarven skal 
du oplyse ordrenumret på vinduet, se bagerst i Brugervejledningen.
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Dug på dine vinduer?

 Vidste du...
•	 at	i	nybyggede	huse	skal	du	det	første	år	lufte	mere	ud	end	i	ældre	

huse; og at det også gælder ved om- og tilbygninger
•	 at	et	voksent	menneske	eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i 

døgnet. Vandet fjernes ved udluftning
•	 at	potteplanter	afgiver	meget	fugt
•	 at fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes - og mindskes, 

når den hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen om natten 
kan give kondens på ruderne

Hvis der pludselig opstår dug på dine vinduer, kan det skyldes
•	 at	du	har	fået	nye	vinduer,	som er helt tætte
•	 at	du	har	fået	gulvvarme	i	stedet	for	radiatorer
•	 at	du	har	fået	nye	gardiner	af	kraftigere	stof	eller	som	dækker	mere	af	

vinduet
•	 byggefugt	fra	nybyggeri.	Udtørringsfasen kan tage helt op til et år
•	 årstiden,	fordi	kondensdannelsen især opstår i vinterhalvåret

Dug	opstår	helt	naturligt,	når	fugtig	varme	og	kulde	mødes.	De	fleste	har	oplevet	det	på	badeværelsets	spejl,	men	også	
boligens vinduer kan dugge til. 

Vær glad for den udvendige dug. Engang sad dug kun på indersiden af vinduet. Men i de senere år har mange oplevet, at 
dug også kan sidde på ydersiden - særligt i natte- og morgentimerne. Den udvendige dug skyldes, at ruderne har en isole-
ringsevne, der er helt i top. Ruderne isolerer simpelthen så effektivt, at det er en kold rude, der møder kold udendørsluft, hvor-
efter der opstår dug - eller kondens, som det også kaldes. Duggen forsvinder, når luften ude bliver varmere i løbet af formidda-
gen. Udvendig kondens er fuldstændig ufarlig og generer kun udsigten.

Skil dig af med den indvendige dug. Dugger dine ruder indvendigt, bør du derimod gøre noget ved det. Duggen skyldes, at 
varm fugtig indeluft afkøles mod de koldere ruder og frigiver vanddråber, der sætter sig på ruden. Det er tegn på for høj luftfug-
tighed pga. for ringe luftskifte. Et fugtigt indeklima er usundt for både mennesker og vinduer. Indeklimahåndbogen og Astma- 
og Allergiforbundet anbefaler en relativ luftfugtighed på højst 45% indendørs i vinterhalvåret. At holde luftfugtigheden så lavt 
kræver en indsats, da vores huse bliver stadig tættere og bedre isoleret. 

Der er tre vigtige faktorer, der formindsker risikoen for dug indendørs:
•	 luft	ud	(gennemtræk)	mindst	tre	gange	om	dagen	i	5-10	minutter,	også	i	regnvejr
•	 sæt	varme	på,	så	temperaturen	ligger	på	20-22°C	hele	døgnet
•	 sørge	for	god	luftcirkulation	i	alle	rum	-	lad	fx	lad	ventiler	i	vinduer	og	vægge	stå	åbne	døgnet	rundt	og	lad	de	indvendige		
 døre stå åbne

Kondens mellem de to vinduesglas. Opdager du, at der er kondens mellem glassene i en termorude/energirude, er ruden 
punkteret og skal udskiftes.

Statens Byggeforskningsinstitut:
“Er din bolig muggen?” Kan ses på 
www.sbi.dk under Indeklima/ Fugt og 
skimmel

Energistyrelsen om skimmel
www.skimmel.dk

På	www.VELFAC.dk/Kundesupport/
FAQ kan du få svar spørgsmål om 
kondens og dug


