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Drift og vedligehold – koblede elementer 
Tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af mange år fremover. 

Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med moderne 

teknik. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. 

Denne brugervejledning beskriver, hvordan de leverede elementer fungerer og betjenes og hvordan de skal 

vedligeholdes. 

Rengøring af glas: 
Vi har monterer den indvendige rude med lim og isætningslister. Vi kan desværre ikke helt undgå at der vil 

fremkomme limrester idet limen ikke hærder straks, og vi kan derfor ikke fjerne resterne på fabrikken. 

Såfremt der skulle være limrester, kan disse fjernes/afskæres med vedlagte stanleykniv ved at følge denne 

fremgangsmåde: 

1. Skær langs trærammen, hold knivbladet lidt på skrå, derved undgås beskadigelse af malingen 

2. Træk kniven langs glasset – det letter arbejdet hvis knivbladet skubbes godt ud således at den bøjer 

lidt. 

Aftegning efter mærkater på ruderne 
Vi anbefaler at rudemærkater fjernes inden for 1-2 uger. Skulle mærkaten have siddet i længere til, eller 

hvis mærkaten har sat sig ekstra fast pga. solpåvirkning, kan det være svært at fjerne limhinden helt. Det er 

lettere at fjerne limhinden hvis den først påføres lidt rensebenzin, herefter skrabes med et barberblad og til 

sidst renses området igen med rensebenzin. 

Færdigmalede vinduer: 
Hos Obbekjær Vinduer anvender vi maling (Aquatop) fra Teknos. Aquatop er en vandfortyndbar maling der 

påføres i en 2-trins behandling dvs. 1 x grunder og 1 x topmaling, dette giver en samlet lagtykkelse på min. 

80 my i tørfilm. 

Pletmaling: 
For at opnå en ensartet farve anbefalinger vi, at der anvendes Teknos Aquatop i samme farvekode og glas 

som leveret. Obbekjær Vinduer leverer en lille rep. dåse sammen med deres nye vinduer/døre. 

Vedligehold af beslag, låse og lign. 
Vi anbefaler at låse, beslag og lign. smøres 2 gange årligt med syrefri olie. Dør- og vindueshænglser kan 

med fordel påføres et lag konsistensfedt, dette holder længere end olie. 

Godt råd: 

En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande, både til bil og hus. Den bøjelige 

kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. 

Uden kanyle kan injektionssprøjten også anvendes som fedtsprøjte. 
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Sidehængt vinduer, udadgående 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved rengøring af glas mellem rammerne, afskilles den 

udvendige og indvendige ramme fra hinanden. 

Vinduesrammen åbnes. 

 I hængselsiden er der 2 eller 3 trykbeslag. Ved et tryk på 

disse, kan rammerne nu åbnes fra hinanden. Rammerne 

er hængslet sammen i modsatte side, så de ikke kan 

falde fra hinanden. Efter pudsning trykkes de to rammer 

sammen, og fungerer så igen som én ramme. 

Vores sidehængte vinduer er i standardudgaven forsynet 

med almindelig anverfere. Efter særlig aftale kan 

anverferne være børnesikrede. Denne sikring betjenes 

ved at dreje spærrestiften i anverferens konsol. 

Spærrestiften fungerer ved at blokere anverferens arme 

ved konsollen. 

Når vinduet skal lukkes tages der fat i anverferen – brug 

IKKE stormkrogen til at trække vinduet ind med!! 

 

 

 

 

2-fags vinduer kan, for at opfylde alle kravene til 

brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. 

Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene 

ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post 

frigøres ved at udløse skudriglerne foroven og forneden. 
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Vinduer forsynet med stormkroge. 

Vær opmærksom på, at stormkrogen IKKE må anvendes 

når vinduet skal lukkes. Her tager man fat i anverferen for 

at trække vinduet ind.  

Stormkrogen anvendes udelukkede til at holde vinduet 

åbent. Hvis det blæser meget eller vinduet står og 

klaprer, skal vinduet lukkes. Man kan risikere at 

stormkrogen hopper af, og dermed beskadiges vinduet. 

Obbekjær Vinduer fralægger sig ethvert ansvar ved 

forkert betjening af vinduer. 

 

Kondens på vinduerne 

Kondens på glasset mellem rammerne kan skyldes 

følgende: 

• At der er sluppet lidt varm luft ind. 

o Når vinduet står åbent kan det ske at der 

trænger varm luft ind i hængselsiden. 

o Check om tætningslisterne er gledet lidt 

fra hinanden (dette kan ske i forbindelse 

med rengøring), i så fald skal disse 

justeres.  

• Øverste anverfer er ikke lukket. 

o Husk altid at lukke øverste anverfer når 

vinduet lukkes. 

Rengør og aftør glasset mellem rammerne grundigt og 

sørg for, at det er korrekt lukket sammen. 

Morgendug på ydersiden af vinduerne fremkommer fordi 

vinduerne er velisolerede. Duggen forsvinder i løbet af 

dagen. 

Kondens på vinduerne indvendig side skal tørres af og 

man bør altid foretage en grundig udluftning af boligen. 

 

 


