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Generelt om vedligehold

Træ|aluminiumsvinduer og døre fra Ideal-

combi kræver et minimum af vedligehold, 

hvilket under normale forhold begrænses til 

afvaskning af de udvendige flader med jæv-

ne mellemrum i lunkent vand tilsat et neu-

tralt rengøringsmiddel, for at fjerne snavs 

fra overfladen. Herudover skal bevægelige 

beslagdele smøres efter behov og mindst 1 

gang om året, og blot det samtidig sikres at 

glideskinner, styreskinner, tætningslister og 

lignende holdes fri for snavs og støv, vil ele-

mentet være fuld funktionsdygtigt mange 

år frem i tiden.

Generelt om rengøring

De udvendige aluminiums 

ramme- og karmflader bliver 

påvirket af det omkringliggen-

de miljø, hvor by- og industriområder med 

høj trafikintensitet og luftforurening, samt 

kystnære områder med saltholdig luft giver 

større tilsmudsning og påvirkning af overfla-

den, end ren landluft. 

Rengøring og afvaskning bør ske med jævne 

mellemrum og mindst 2 gange om året, og 

kan gøres i forbindelse med at ruderne va-

skes. Ramme- og karmflader vaskes i lun-

kent vand tilsat et neutralt vaskemiddel 

(bilshampo) og bagefter aftørres flader og 

kanter.

Generelt om smøring

Det er vigtigt at smøre og vedli-

geholde alle typer beslag for at 

sikre en let og uhindret betjening og funk-

tion af vore vinduer og døre i dagligdagen, 

og ligeledes er det et krav for at opretholde 

garantien på elementerne.

Hvor ofte man skal foretage smøring og ved-

ligeholdelse, afhænger af brugen og den på-

virkning, som beslagene bliver udsat for, fra 

vejrlig, miljø og luftforurening etc.

Af erfaring ved vi, at beslag anvendt i f.eks. 

byområder, industriområder, områder med 

høj trafikintensitet og i kystnære områder 

med saltholdig luft skal smøres og vedlige-

holdes oftere end beslag anvendt, hvor kor-

rosionspåvirkningerne er mindre.

Vigtigt

Alle beslag er smurt i for-

bindelse med monteringen 

på fabrikken. Men vi gør op-

mærksom på, at det påhviler 

den person/entreprenør, der 

er ansvarlig for monteringen 

at sikre sig, at alle bevæge-

lige dele, med undtagelse af 

friktionsdele/glideskinner, er 

smurt med et egnet smøre-

middel – inden aflevering til 

bygherren

Vedligehold, rengøring og smøring
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Generelt smøres alle bevægelige dele ved 

hængsler og lukke-/låsebeslag efter behov, 

dog mindst 1 gang om året.

Specifik smøreanvisning

Sidehængte hængsler

Hængsler på sidehængte vinduer 

og døre smøres med syrefri olie eller fedt. 

Beslagene smøres i alle ledforbindelser un-

der gentagende aktivering, således at smø-

remidlet vandrer ind mellem de indbyrdes 

bevægelige arme.

Der skal smøres både udvendigt på ledfor-

bindelserne og i spalteåbningerne mellem 

armene. Til dette anvendes en let indtræn-

gende syrefri olie efterfulgt af langtidsvir-

kende syrefri fedt på spraybasis.

Topstyret, sidestyret 

og vendbart

Disse er alle af typen 

glidebeslag, og skal 

smøres i alle ledforbindelser under genta-

gende aktivering, således at smøremidlet 

vandrer ind mellem de indbyrdes bevæge-

lige arme. Der skal smøres både udvendigt 

på ledforbindelserne, og i spalteåbningen 

mellem armene. Til dette anvendes en let 

indtrængende syrefri olie efterfulgt af en 

langtidsvirkende syrefri fedt på spraybasis.

Glideflader, glideskinner og glideklodser hol-

des rengjorte og fri for snavs for at lette gli-

defunktionen. 

Der kan påføres tørglidemiddel på glidefla-

derne for at lette friktionen. Brug aldrig olie 

på disse flader, da det binder støv og snavs 

til overfladen

Glideflader

Alle glideflader skal rengøres 

periodisk alt efter klimaforhold 

og luftforureningsgrad. Det an-

befales, at overfladen gnides med klud eller 

svamp. Der må aldrig anvendes smergellær-

red, ståluld, soda eller andre rense- og sli-

bemidler indeholdende alkalier eller syre på 

disse flader, men kun neutrale rengørings-

midler (bilshampoo).

Rullepaskviler

Disse smøres med syrefri olie eller fedt i 

alle ledforbindelser under gentagende akti-

vering, således at smøremidlet vandrer ind 

mellem indbyrdes bevægelige dele. 

Friktionsbremser og glide-

bremser

Disse smøres normalt ikke, men 

sørg altid for at holde glideskinnen ren. 

Værktøj i forbindelse med smøring

Smøring foretages nemt ved hjælp af olie-

kande, injektionssprøjte eller spraydåse med 

et tyndt rør. Yderligere rådgivning fås ved 

henvendelse til Idealcombi’s serviceafdeling 

på tlf.: 9688 2500.
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Generelt om eftersyn af 
tætningslister og glasbånd

Samtidig med den årlige smø ring 

bør tætningslister og glasbånd ses efter.

Tætningslister

Vores tætningslister er frem-

stillet i EPDM gummier, og flere 

af dem i en kombination, hvor 

foden er massiv og anslaget er i blød celle-

gummi. Tætningslisterne kræver ikke nogen 

egentlig vedligeholdelse, men de bør holdes 

rene og frie for snavs. Det gøres ved at tørre 

dem af med en klud, opvredet i lunkent vand 

tilsat et neutralt rengøringsmiddel, én gang 

om året. 

Tætningslisterne kan med fordel stryges 

med en silikonestift for at mindske friktio-

nen ved betjening.

Kontroller ligeledes at tætningslisternes po-

sition og fastholdelse er i orden, og at lister-

ne fortsat opfylder deres tætningsfunktion. 

Alle tætningslister er løstmonteret i en om-

løbende notgang, hvorfor det er en enkelt 

operation at af- og genmontere tætnings-

listerne ved de fleste elementtyper, hvis de 

beskadiges og skal skiftes ud - eller i forbin-

delse med vedligehold af overfladebehand-

lingen.

Tætningslister må aldrig over-

males eller stryges med træbe-

skyttelse | olier.

Glasbånd

Vores glasbånd er fremstillet af EPDM/cel-

legummier, og de kræver som sådan ingen 

speciel vedligeholdelse udover, at de holdes 

rene og frie for snavs, som beskrevet under 

tætningslister. Yderligere rådgivning fås ved 

henvendelse til Idealcombi’s serviceafdeling 

på tlf. 9688 2500.

Vedligeholdelse af pulverla-
keret overflade på alumi-
nium

Den udvendige aluminiumsaf-

dækning er som standard cromfri og over-

fladebehandlet med en polyester pulverlak.

Denne behandling giver en meget stærk og 

vejrbestandig overflade, som kræver et mini-

mum af vedligeholdelse. I praksis begrænser 

den sig til afvaskning et par gange om året 

med blød børste eller klud og lunkent vand 

tilsat et neutralt vaskemiddel (bilshampoo).

Mindre skader i overfladebehandlingen vil 

ikke have nogen indflydelse på elementets 

holdbarhed, da der på blotlagt aluminium 

hurtig dannes et naturligt oxidlag, som hin-

drer korrosion og angreb af hvidrust. 

Af kosmetiske grunde kan der dog være øn-

ske om, at udbedre sådanne skader, og her 

står Idealcombi’s serviceafdeling naturligvis 

gerne til rådighed med råd og vejledningning 

på tlf: 9688 2500.

Vedligehold, rengøring og smøring
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Vedligeholdelse af anodise-
ret overflade

Den udvendige aluminiumsaf-

dækning på vores produkter i træ-aluminium 

kan alternativt leveres anodiseret (eloxeret). 

Efter at alu-profilerne har gennemgået den 

kemiske forbehandling, og er blevet grun-

digt rengjort, gennemgår alu-profilerne en 

elektrolytisk proces. Jævnstrøm sendes gen-

nem profilerne, der bliver anode, hvorved 

overflade-metallet omdannes til oxid, og 

denne proces pågår, indtil den ønskede lag-

tykkelse er nået. 

En anodiseret overfladebehandling giver en 

særdeles god korrosionsbestandighed i de 

fleste miljøer. Samtidig er overfladen meget 

glat og smudsafvisende, og den har evnen 

til vedvarende at bevare det, vi kalder “nyt” 

udseende.

Anodiserede alu-profiler er næsten vedli-

geholdelsesfrie under forudsætning af, at 

overfladen rengøres, hvilket i praksis betyder 

afvaskning et par gange om året med blød 

børste eller klud og lunkent vand tilsat et 

neutralt vaskemiddel (bilshampoo).

Generelt om overfladebe-
handling på træ-dele

Harpiks-knopper og knastgennemslag

Idealcombi kvalitetsoptimerer og fingerskar-

rer alle træprofiler, hvilket betyder, at vi fjer-

ner mindst 95% af alle knaster, vindridser og 

andre defekter. Det giver træprofilerne stør-

re stabilitet, og problemet med knastgen-

nemslag, gule skjolder og harpiksknopper i 

overfladebehandlingen er stærkt reduceret.

Træ er et levende naturmateriale, og det må 

derfor accepteres, at der selv med den bed-

ste overfladebehandling kan dannes har-

piksknopper under malingen.

Hvis harpiksen trænger igennem malingen, 

som små dråber, kan den let fjernes med 

sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper 

under malingen, bør der gå 2-3 år, eller indtil 

harpiksen er kommet igennem overfladebe-

handlingen, hvorefter den fjernes med sprit, 

eller i grovere tilfælde skrabes og slibes bort, 

inden der males på ny. Specielt ved lyse far-

ver kan der forekomme gule misfarvninger, 

der, som oftest, let lader sig fjerne med sprit.

Disse problemer er ofte mere udtalte i år 

med varme somre (tropisk klima) og kan 

komme meget hurtig på specielt sydvendte 

facader.

Se i øvrigt DVC’s bilag til de Tekniske Be-

stemmelser, som omhandler “Forventet 

udfald af industrielt overfladebehandlede 

træelementer” – side 36.

Vedligeholdelse af overfla-
debehandling på træ-dele

Samtidig med jævnlig afvask-

ning af trædelen i lunkent 

vand tilsat et neutralt rengø-

ringsmiddel bør man være op-

mærksom på, om der er opstået 

skader på – eller en nedbrydning af overfla-

debehandlingen. 
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Gode Råd

• Læs altid brugsanvisningen på den 
valgte maling grundigt igennem inden 
arbejdet påbegyndes. 

• Alle flader og false skal være tørre og frie 
for snavs og støv, inden arbejdet startes. 

•  Alle tætningslister og bevægelige dele 
i hængsler og lukkebeslag må ikke 
overmales. Vær her opmærksom på at 
tætningslisten sidder løstmonteret i en 
not, og er let at afmontere før der males 
og efterfølgende genmontere, når malin-
gen er tør. 

• DVC’s garantimærke må ikke overmales.
•  Der males lettest til kant, når der anven-

des afdækningstape. 
•  Anvend altid en god pensel i passende 

bredde. 
•  Arbejd altid vådt i vådt, herved undgås 

overlapninger. 
•  Hav altid en klud og en plastpose ved 

hånden. Kluden bruges til aftørring af 
eventuelle fejlstrøg og dryp fra penslen,  
mens posen bruges til indpakning af 
penslen ved korte afbrydelser. 

• Husk altid at oplukkelige rammer ikke 
må lukkes før malerbehandlingen er helt 
tør

Det må frarådes at anvende 

rene plastmalinger til slutbe-

handling, da tætningslister 

mellem karm og ramme kan 

indeholde syntetiske gum-

mier, som har tendens til at 

klæbe fast i denne overflade.

Hvis der er behov for genoprettelse af en 

nedbrudt overfladebehandling bør følgende 

fremgangsmåde anvendes:

Afrensning

Et effektivt forarbejde er afgørende for be-

handlingens holdbarhed og vedhæftning. 

Der startes med en grundig afvaskning med 

vand tilsat ammoniak eller grund–rengø-

ringsmiddel (ikke opvaskemiddel). Løstsid-

dende maling skrabes af og eventuel harpiks 

kan fjernes med sprit.

Grunding

Eventuel blotlagt træ, som vender mod det 

fri, grundes med klar træbeskyttelse, grun-

dingsolie. Når den er tør slibes let med sand-

papir på alle flader og kanter og slibestøvet 

fjernes med børste eller klud.

Slutbehandling

Der afsluttes med 2 gange strygning i den 

aktuelle farve. Vi anbefaler at anvende det 

samme vandfortyndbare produkt, som ele-

menterne oprindeligt er overfladebehandlet 

i. Vi oplyser gerne nærmeste forhandler af 

produktet.

Vedligehold, rengøring og smøring
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Forventet 

udfald

Funktions-

klasse

Kommentarer

S y n l i g e 

flader ved 

lukket ele-

ment

DLG** III

Lagtykkelsens 

middelværdi 

> 60 mm (80 

mm)

S y n l i g e 

flader ved 

åbent ele-

ment

DG** III

O v e r f l a d e n 

skal ikke være 

sugende

Ikke syn-

lige flader 

(mod mur)

Intet krav

Henvisninger: Eksempler:

*Funktionsklasse III Syd- og venstvendte byg-

ningsdele med skiftende 

fugtpåvirkning eller trafikfor-

urening eller anden aggressiv 

påvirkning. Se desuden sup-

plerende udfaldsbeskrivelse.

**Dækket, lukket og 

glat flade (DLG)

Flader, kanter og false står 

ensartede i kulør og glans 

samt er glatte at føle på. 

Ujævnhed hidrørende fra 

underlaget kan forekomme. 

Porer, huller, revner og sam-

linger er lukkede, men ikke 

nødvendigvis udfyldte.

*** Dækket og glat 

flade (DG)

Flader, kanter og false står 

ensartede i kulør og glans 

samt er glatte at føle på. 

ujævnhed, åbne porer, hul-

ler, revner og samlinger hid-

rørende fra underlaget kan 

forekomme.

Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen 

kan ikke forventes ens overalt.

Yderligere oplysninger 

I Malerfaglig Behandlings Katalog (MBK) er der 

givet en tilbundsgående information for den 

professionelle bruger. MBK udgives af Overfla-

deteknik, Teknologisk Institut.

Forventet udfald af industrielt overfladebe-

handlede træelementer 

(Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings- 

Katalog, Teknologisk Institut) 

Virksomheder tilsluttet DVC udfører en over-

fladebehandling på træelementer, der mini-

mum giver følgende udfald (se skema).
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Supplerende udfaldsbeskrivelse 

Generelt må det accepteres, at træ er et na-

turmateriale, der ofte er meget inhomogent. 

Der vil derfor forekomme struktur- og glan-

svariationer, vindridser og andre normale 

trævariationer som f.eks. uregelmæssighe-

der omkring knaster, hvor partiel afskalning, 

opkog og rynkedannelse kan forekomme. 

Specielt ved lyse farver kan der ske farve-

gennemslag fra knaster. Knaster kan være 

proppede eller udfyldt med egnet materiale, 

men synligheden kan ikke undgås. Lignende 

kulørvariationer kan forekomme i form af 

gulskjoldede lameller/flader. 

En anden uregelmæssighed i overfladebe-

handlingen kan forekomme som knopper 

(harpiks). Knopperne kan være tilfældigt for-

delt på overfladen eller følge åretegningen i 

træet. Harpiksen kan også trænge igennem 

malingsfilmen og danne små dråber på over-

fladen. Når dråberne har siddet så længe på 

overfladen, at de er krystalliseret, kan de 

ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, 

uden forringelse af overfladebehandlingen. 

Træemner med højt harpiksindhold fore-

kommer. Harpiks kan i disse situationer give 

anledning til større udtræk.

Produktionen foregår industrielt med de for-

dele, dette giver med hensyn til ensartet høj 

kvalitet og behandling på alle flader. 

Såfremt ikke andet er aftalt, må det påreg-

nes, at f.eks. glaslister er monteret ved brug 

af sømpistol med deraf følgende gennem-

brydning af overfladebehandlingen.

Ved sydvendte facader med 

særlig kraftigt sollys og hav-

luft, eller hvor der er meget høj 

fugtpåvirkning fra rumsiden, 

bør vedligeholdsintervallet til-

passes forholdene. 

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til ”Ma-

lerfagligt Behandlings-Katalog” (MBK) eller 

malevareproducenterne.

Vedligehold, rengøring og smøring


