
Monterings- och
sköBelanvisning

H-fönster

@ rntfönster

§kötr+l av berlag o* tätlister

För stt fönster ska fungera tllffr+dsdällande fordras normalt att beslagen re,n"

görs och möris minst en gång om året. Spanjolettens låskofuar oeh låshus

smörls med tunn siliconola eller annan vattenfri olja.

Tlitlister slce hållas rena och hela. Skadade tister ger luftiäckage och
ska b1,tas.

BARN§ÅKERHETSBESLAG

Bernspärr på H'fön*ter

H-fiinstret & såkat så att minderåriga ej kan öppna fön5fet mer äfl 10 cm.
9arnspånen tåder i funktion automätiskt.

Spårren år placerad på karmens högra s[da. Den görs åtkomlig genom att fön-
stret öppnas på glåd, o.h frigörs dårefter enkeh genom att den skjuts uppåt,
se fig 7.

Åven vid öppning av bågen i 1 80 grader träder
barnspånen i funktion autornetiskt cch spåner då

bågen i heh omvänt Ege.

Flg 7

Kondans på fönstretr lnlida
Kondens på fönstr€ts insida uppkommer då varm och fiJ<tig rumsh:ft kyls ned
vid en kall glasy.ta och avsätts i foIm av imma eller vattendroppar på glaset,

unosufu-r- ocH sKöTsEL

Almänt om snderhåll av ytbahandling

Behovet av underhåtl av 1öehandting år beroende ar bl a föffitretg
placering i våggefl, takutsprång, fön$rea orientering i olika vädersfeck, byggr
nadens geogra{iska placering, klimatisk* påkånningar såsom regn, sot och vind.
Underhållsirrtervallen kan därför variera t o m ftir ftinster i samma blEgnad.
Fff låmpliga material, såsom rengöringsmedel. tflcHärg, Iasy och ver§g
erhå[fes hformation fiån färgleverantör eller fårghandel. Nedan$ående anvis-
ningar anger endast t/p av rengöringsrnedel och 3tbehandlingsmedel och ej
något fabrikat,

Obseiwräl låtJist rnelkn karm ocå ååge och täariogsand rrid imlenutor får .

inte öyermåladlageras. Eu ftrg eller lag,r som kommer på lrster, band eller *+
norsl(ägenettork_asav.Spanjole*.er,fönsteörornsår,ftoppelbes/ag, gångjärn
och örrlg; beslag får g överrnålas efusom dens fun&tion ctå forså.sras.

I ett n1.1cyggt hus ffnns under lång tid kvarvarande fukt
från inbyggda byggrnaterial. s k byggfuh, som lä'tt
ger upphor till kondens" Fukten förqrinner rned tiden
rnen kan upphöra snabbare genon: vädring.
Otitlråcklig eller icke fungerande ventilation Eer åven
upphcv till kondens på f§nster. Ojupa fönsternischer
och f$nster änkar likssm' tåtå gardlnanangemang kan
hindra vårmen från radiatorer ått strömrna upp uteft*r
fönstret och vårma glasytan^ Fönsterbånkar bör dårför
rnonteras med en springa melfan fönstret och fönster-
bänken, sefig 8-

Risken för kondens minskar hos fönster, som monterat§
med glasets insida långt. in rnot rumEnet.
Genom höjd rumstempetaturen minkas kondensrisken
rnedan sänkt rurnstemperåtur ökar risken" Fig
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Xondffr på fön.t ts uEtd.
Hos nydet välishläde fönsier kar i ettfåEl fall. och &ds speciella omståfl-
digheter, korde6 uppkomma på yttr€ glas€t5 utsida.

Otråks år att fönttret bolerar så effektivt at nH& lngs vårm trångs ut
tlll f6flsterutans ],ttre ghs. En klar nått ka ync glar€t dårlör bli lållaE ån
utomhusluft€n. Om luftft.*tigheten såmtirigt år hög kEn dä rysåttäs sm till
fällE kordss på ds kallå glasytån.

Risken fär utvändig kondens år hirgrg ffi rönstrEt är pleeråt i etl GklddEt
låge i b,yggt'iåden tt * utan **årmände buskar eller träd {r8mför. inget tsk-
ubprång, pltrering liingt ut i {ffiden eb) elld i ett låge dår lufttutliglEten år
rnyc&et hö9.

Kondetren uppsrår sffi regel på natts odl föBvimr uilder mo.gffrimF
mema. I förekommande fali sks dEttå tremför ållt mder s kort period på
håsten trh vårun, når tempsraturskillnadernå mellan natt öch dåg år mycket
stoc. På morgonen väms luften och rutan upp utifrån rch kondensen dunslar
bs( s fig 9.

tlskff för denG typ av konds mimkil om glåsåt åI ffikårmåt mor himla,
ter * träd ell€r bskä, eller a, mäldser em år ne&Sda mttetld,

,{ågot högre rmstempectur d€ nåtter då Eisk för uMndig kondens föF}iggtr
yerkar trlså filebt ggEnde. Då höjs )tterglase§ tsrperatw o.fi risken för kor
dens minskår,

Elitfdmter AB kan ge infomation cm publikätieer, som
utförligate båskriver föaut5åttningarna och qsakema till
smt omfåtnir€ aY denna wp il kondsi

§ARAHTI

U,ncJer förutsättning att ärrvisn[ngår cm lågring, rnonteringi skötsel sch uilder-
håtl fötjs lärnnar Elitfönster AB garanti ånll€rt ABM 92, § t 7 en,llgt fö,ljande:

Orn inte annat föreskr[vs i övriga *rtalshandlingär an$/arar säljaren för fet i
ffvaran som fråmträdsr inom tvä år från varäns äy[åmnände, Här var:sn låvererats

till ett projekt för" vilket slutbesiktning ska ske, råknås angiven tid från den, dag
projektet blivtt godkänt. SäIjeren å,r iilte ån$/erig enligt första s§cket orfi ha,H
gör sannolikt att felet beror på en ol-yckshände[se eller därmed jämförlig hän-
delse eller brlstfållig laErlng, hanterlng eller rnontering åvväran eller pä annat
förhållande iom kan hänfdras till keparenll
Llnd,er förutsi5ttnlng att E'litfönsters ansisningar arni lagring, monterlng, skötsel
och underhåll följs, lånrnar dåssuto,r'Er Elltfonster AB trO års garanti i Sverige på
impregnerade och i tabrik 1'tbehandtade fö,n$ter rned isoler:glas-

r Mot rötskador i virket o Mot kondens meltan glasen i isolerrutor
r Pä fönstr"ets inkluslve beslagens funklon

ffi Elitfönster
Elltfönster AB, Box '153., 574 22 Vetlanda

Tel 0383i6 34 CIO" Fax 038L76 34 0'1

erna i I info@ efitfu nster. se

Elitfönster AE, 3å0 73 Lenhovda
T"§l 0474-280 00, Fax 0474-2$1 90

rru!ffw. e litf o n st e r. § e

. För fcinster i icfue slufbesikdgede fuyggn+dso§jekt nilnas denna ga.antmd
från faktnans daturn" Frlr fönster i objeki som slutbesi&fi'Eats gållerdezum

| ,, ftr sfutbe$*tnrng"

E,
H
F
G

w


