Forvaltning, drift og vedlikehold
Sidesving vindu

PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse
Utadslående side/toppsving vindu av laminert furu.
Bruksområde
Vindu til montering i yttervegg til nybygg og rehabiliteringsbygg.

Materialer
Karm, ramme, post, losholt og gjennomgående sprosser av laminert furu. Overvekt av
kjerneved.
Karmdimensjon: 94 mm
Glasslist av PVC eller furu (topp og side), aluminium som bunnlist.
Løse sprosser i PVC eller furu (tilvalg).
Duplex sprosser i aluminium (tilvalg)

Størrelser
Standard mål eller spesialtilpasset mål.
Beslag
Hengselsystem: IPA Nr. 21281-86
Lukkere: Utenpåliggende vrider i blank krom og hvit plast eller ringhasper. (Fargevalg
tilgjengelig)
Barnesikring: Barnesikring i rustfritt stål (tilvalg) (se ordre for detaljer).
Ventil: Normaxventilen (hvis ventil)
Tetningslister: Deventer SP 6746 mellom ramme og karm. Norsjø gummilist som
glasspakning.
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Glass: 2- eller 3-lags glass med avstandslister (se ordre for detaljer).
Glass limt til karm/ramme for innbruddsikring.

Overflatebehandling:
Utvendig/innvendig vannbasert maling (tilvalg) (se ordre for detaljer).
Standardfarge: Hvit - fargekode NCS S0502Y
Spesifikasjon av produktet kan avvike noe. Se ordrebekreftelse for hva som gjelder levert
produkt.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og oppnå
ønsket levetid. Vi vil her anbefale hva som bør gjøres, mens lokale forhold, som hvor utsatt
produktene er for sol, regn, snø og vind, vil avgjøre hvor ofte det må gjentas.
Inspeksjon/kontroll
Årlig inspeksjon av utvendige overflater er nødvendig. Eventuelle skader i overflaten må
utbedres. Test og kontroller produktets funksjon samt beslag. Hengsler og lukkemekanisme
kan måtte justeres og smøres.
Ved for høy differanse mellom ute og innetemperatur kan kondens og ising forekomme på
glasset i bunnen av vinduet. Hvis du erfarer dette, sørg for god luftsirkulasjon ved vinduet,
f.eks. ved å plassere en varmekilde under vinduet.
En utlufting er beste løsning for å redusere luftfuktigheten i slike tilfeller.
Hvis kondens observeres på utsiden av glasset skyldes dette at dagens vindusglass har svært
god isoleringsevne. Glasset i dag slipper igjennom mindre varme til å varme opp det ytre
glasset. Kombinasjonen, et kaldt ytre glass og høy utvendig luftfuktighet kan gi dugg.
Ny overflatebehandling/maling må påregnes vedlikeholdt i løpet av 3-6 år. Ved bruk i
ekstremt værharde strøk kan dette måtte påberegnes tidligere.

VEDLIKEHOLD
Ubehandlede vinduer
1. gangs behandling av ubehandlede vinduer.
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Overflatebehandling må foretas snarest mulig etter montering i bygget.

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av vinduer:
• Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
• Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
• Unngå å påføre maling på tetningslist.
• Grunning med grunningsolje avhengig av hvor lang tid det er gått etter montering i
bygget.
• Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt, grunning og toppstrøk.
• God tørk
• Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles
• Unngå at barnesikringen (tilvalg) blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre
funksjonsproblemer.
Fabrikkbehandlede vinduer
Maling av ferdig behandlede vinduer fra fabrikk. Produktet er opprinnelig behandlet med to
strøk vannbasert maling fra fabrikken.
Levetiden på behandlingen vil variere med farge og de lokale klimatiske forhold der hvor
produktene er montert.
Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 3-6 år, mulig også tidligere i de mest
ekstremt værharde strøk. Transparent overflatebehandling må etterses årlig og etterbehandles
ved behov. Husk at alle skader i overflatebehandlingen må repareres omgående. Anbefalt
prosedyre for etterbehandling av tidligere behandlede vinduer:
• Skrap av løstsittende rester av maling.
• Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt
• Treet må være tørt. Ikke mal rett etter en regnværsperiode.
• Unngå å påføre maling på tetningslist.
• Påfør 2 strøk med et vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet.
Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt
• Husk at alle synlige og mindre synlige flater av tre må behandles.
• Unngå at barnesikringen (tilvalg) blir tilsølt av maling, da dette vil kunne medføre
funksjonsproblemer
Rengjøring
Vanlig såpevann benyttes ved rengjøring av produktet. Doser etter produsentens anbefalinger.

Smøring
Ved årlig inspeksjon anbefales det smøring av hengsler/beslag. Bruk syrefri smøreolje og drypp
noen få dråper i hengsler.
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Sjekk barnesikkringen. Armen som er fjærbelastet må vandre fritt. Smør mellom alle bevegelige
deler for preventivt vedlikehold og sikker funksjon.

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:
Minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, og at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår
Produktgaranti: 5 år - forutsetter riktig bruk, - vedlikehold og - montering.
Glassgaranti: 5 år mot dugg mellom glassene, 1 år mot sprekk i glass.
Reklamasjon som følger av feil montering skal rettes til entreprenør.

Fuktbestandighet
Tåler moderate fuktmengder.

Miljøpåvirkning
Kondemnerte vinduer regnes som blandet avfall og skal leveres på godkjent deponi.

Kundeservice
Produsent:

Vemundvik Snekkerfabrikk AS

Organisasjonsnr:

NO 831 299 932 MVA

Postadresse:

Vemundvikvegen 578, 7810 Namsos

Telefon:

74 22 65 40

Telefax:

74 22 65 41

E-post:

post@vemundviksnekkerfabrikk.no

Web:

www.vemundviksnekkerfabrikk.no
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