Vedligeholdelse af kittede vinduer
Moderne fabriksfremstillede sprossevinduer er produceret på basis af udvalgte råvarer af meget
høj kvalitet, med henblik på at opnå en lang levetid for det færdige vindue. Udgangspunktet er
således et vindue af en høj kvalitet, om end ikke vedligeholdelsesfrit.

Vedligeholdelse af vinduet
Vinduet udsættes gennem året for vejrligets påvirkninger og her vil snavs og smuds sætte sig i
overfladen af vinduesrammen og kitfalsen. Efter nogen tid vil et lag af smuds have sat sig visse
steder på ramme og kitfals.
Dette smudslag vil holde på fugtigheden, og dermed danne grobund for svampeangreb, der
virker nedbrydende på overfladebehandlingen.
Vi anbefaler, at man mindst en gang årligt, f.eks. om foråret, foretager et eftersyn, hvor
vinduesrammerne afvaskes for snavs og mug, f.eks. med grundrens eller sæbevand. Under
denne gennemgang repareres eventuelle smårevner og sprækker i kitfalsen og malingen
repareres eventuelt på udsatte steder.
Når man overholder denne vedligeholdelsesprocedure forlænger det vinduernes levetid, og
reparationerne er på dette stadie overkommelige at udføre for de fleste.

Materialevalg
Der bør normalt anvendes samme produkt til reparation, som det der oprindeligt er anvendt
under produktion af vinduet:
Maling
Vinduerne leveres normalt med en hård malingstype. Ønsker man efterfølgende at bruge en
vandbaseret maling, må man fortsætte med dette fremover. Det skyldes at de vandbaserede
malingstyper er bløde, og ikke er egnede til overmaling med hårdere malingstyper.
Kitfalsen
Her bør man efterreparere med samme type kit, som vinduet oprindelig er kittet med. Det vil i
praksis være enten termokit eller den vandbaserede vindueskit.

Reparation af revner og sprækker
Der skæres op omkring sprækkerne, således at man opnår flader med en ren overflade, hvorpå
den friske kit kan hæfte. Den opståede spalte udfyldes med kitmassen, der efterglittes let, f.eks.
med en finger fugtet med vand.
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