
Montering 
& underhåll



Du har valt ett kvalitetsfönster från Älvdalen i norra 
Dalarna. Vi är glada att du valt oss som leverantör och vi 

hoppas att du ska ha glädje av dina nya fönster i många år. 
För att dina fönster ska hålla sig vackra till nästa 

generation, vill vi dela med oss av lite tips för hur du på 
bästa sätt monterar och tar hand om dem. Om det ändå 

skulle hända någonting, har vi en omfattande 
produktgaranti som täcker eventuella fel 

som har orsakats i vår produktion.

Mycket nöje! 

Erik Petersson   VD och försäljningsansvarig

Grattis!



Underhåll av ditt Älvdalsfönster

Underhåll av beslag och tätningslister

Våra fönster är ytbehandlade i fabrik för att fönstret skall få ett vackert utseende, men också för att 
det ska få ett mångårigt skydd mot mögel, röta och UV-ljus. För att förlänga tiden fram till 
underhållsmålning, bör träet skyddas mot UV-ljus, vatten och fukt. Fönster mot södersidan kräver 
tätare underhåll än fönster mot norrsidan, speciellt karm och bågbottenstycket. Kontrollera 
fönstrens utsida efter ca 3 år och därefter årligen.

Valet av kulör har stor betydelse för hållbarheten av fönstret. Ljusa heltäckande kulörer som vitt 
och liknande är de mest hållbara, medan mörka som svart och mörkblått etc måste underhållas 
betydligt oftare. Skälet är att en mörk färg absorberar betydligt mer värme (strålning) än en ljus 
färg och det betyder stor skillnad i påkänningen av träkonstruktionen i form av sprickbildning, 
flagning etc. I praktiken kan en mörk färg kräva underhållsmålning efter ett par års tid, medan ett 
vitmålat fönster kan klara sig upp mot tio år beroende på placering och klimat.

Täckfärgsmålade fönster

Om det finns tendens till blåsor, sprickor eller matthet i färgen krävs bättringsmålning av fönstren:

• Tvätta fönstret med en mild alkalisk vätska (exv handdiskmedel)
• Slipa bort sprucken och löst sittande färg och skrapa bort kåda som eventuellt har trängt ut
• Laga eventuella sprickor i t ex hörnsammanfogningar på bågen/karmen och vid 
   fönsterbleck med elastisk tätmassa
• Laga eventuella kittskador med plastiskt kitt eller fogmassa
• Måla första gången med utspädd färg
• Stryk flödigt en andra gång med ren färg

Laserade fönster

Om det finns ytor som ser magra och torra ut behövs följande behandling:

• Borsta försiktigt av ytan
• Rengör med vatten och eventuellt lite diskmedel
• Torka av 
• Stryk med en klar utomhuslasyr
• Om kulören bleknat eller eroderat kraftigt tonas den färglösa lasyren med lämplig brytfärg

Gångjärn ska vid behov smörjas med olja. Låsningar, spanjoletter och fönsterbromsar ska smörjas 
en gång om året. Sättningar i huset kan göra att gångjärn måste justeras med hjälp av gångjärns- 
knäckare. 

Tätningslister ska hållas hela och rena. Skadad tätningslist bör bytas.

Extra beslag i form av inbrottsskydd, barnsäkerhetsbeslag, vädringsbeslag o dyl får ej användas på 
sådant sätt att de kan äventyra fönstrets funktion och utsätta det för extrema punktbelastningar.



1. Fäst två stödklossar på väggens utsida på över- respektive undersida för att förhin dra att    
 fönstret ramlar utåt vid montage.
2. Fäst bärklossar i underkant där fönstret ska monteras, en i varje sida och en under 
 eventuell mittpost. Säkerställ med hjälp av vattenpass att bärklossarna står vågrätt. (A)
3. Placera fönstret på bärklossarna och väg in med vattenpass att det inte lutar inåt eller utåt. (A)
4. Fäst fönstret med hjälp av karmhylsor alternativt karmskruv och kilar. Börja med de 
 övre infästningarna. (B)
5. Kontrollera  med vattenpass att alla sidor är i lod. Kontrollera även att diagonalmåtten är    
 lika, dvs d1=d2. Justera infästningarna vid behov. (C+D)
6. Isolera runt om karmen med drevning. Se till att skarvarna överlappar varandra så att inga   
 köldbryggor uppstår. (E) 
7. Försegla med fogmassa mellan karm och vägg.

d1    =    d2

Montage

(A) (B)

(C) (D)

(E)



Montage av fönsterbleck
För att förhindra skador på fönster och/eller fasad, är det viktigt att fönsterbleck monteras 
på korrekt sätt. 



• 5 år funktionsgaranti från leveransdagen avseende träarbete, funktion och beslagning
• 5 år garanti mot kondens i isolerglas
• 10 år materialgaranti på kitt

Garantierna gäller från leveransdagen under förutsättning att lagring, montering och underhåll 
gjorts enligt gällande föreskrifter. Garantin omfattar inte transportskador. Om du misstänker 
transportskada ska detta anmälas till transportören direkt vid mottagning av godset. Vid förvaring 
av fönstren under längre tid ska de ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Garantireklamation anmäles direkt till: 

Älvdalsfönster
Box 18
796 21 Älvdalen
Tel 0251-101 08

*Se redogörelse nedan:

Glas

D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas
D4-12. 4 mm floatglas

Gas

luft, argon (90%)
luft, krypton (90%)
luft, argon (90%)
luft, luft
luft, luft
luft, argon (90%)

LE-beläggning

KEK (5), KEF (2)
KEK (5)
KEK (5)
KEK (5)
-
KEK (5), KEF (5)

u-värde

1,05
1,15
1,25
1,40
1,70
1,1

Garanti

EN 14351-1:2006+A1:2010

Älvdalsfönster AB, Box 18, SE-796 90 Älvdalen

Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage

1+1 kopplat

Produkt Vattentäthet

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD NPDNPD

NPD 1,05-1,70* NPD

NPD NPDNPD

Vindlast Vindlast, 
utböjning

Värmegenomgångs-
koefficient

Lufttäthet

3-glas fast

2+1 kopplat





Älvdalsfönster AB
Näsvägen 38

796 90 Älvdalen

Tel: 0251-101 08
Mail: info@alvdalsfonster.se

www.alvdalsfonster.se


