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FORORD

I denne mappe giver vi Dem informationer om de materialer, der er anvendt til
Deres bolig.

Mappen indeholder endvidere oplysninger om, hvordan De skal vedligeholde de
enkelte materialer og udstyr, samt instruktion i daglig brug af de tekniske anlæg.

Mappens indhold er gældende for en gennemsnitsbolig i ejendommen. Placering
af ventiler og målere i teknikskab kan afvige fra foto.

En del af anvisningerne er fra fabrikanter eller entreprenører. Skulle De få behov
for mere detaljerede oplysninger, er bygningens driftsansvarlige i besiddelse af
en detaljeret driftsmanual for hele byggeriet.

Vi håber hermed, at De vil få størst mulig glæde af Deres nye bolig, som vi har
bestræbt os på at gøre praktisk i den daglige brug.

Med venlig hilsen
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~~ Tarkett

Tarkett trægulve leveres tTa fabrikken med en UV-dobbelthærdet lak. Det er vigtigt, at lakken mellemslibes før
en eventuel efterlakering foretages. Der anvendes slibepapir nr. 100/120 efterfulgt af støvsugning. Lakken
påføres i et jævnt fyldigt lag (ca. 8 -10 m2/liter). Hvis det ønskes, kan der efter 12 timer påføres endnu et lag
efter forudgående mellemslibning og støvsugning. Vi anbefaler Tarkett's lugtsvage 1-komponent vandbaseret
lak. Følg anvisningen på emballagen nøje.

Gulvet slibes rent for smuds og ujævnheder. Sidste slibning udføres med slibepapir nr. 100/120. Der støvsuges
grundigt inden lakering. Lakken påføres med pensel, børste eller rulle i et jævnt fyldigt lag (ca. 8 - 10 m2/liter).
Når lakken er tør (ca. 1 - 1Y2 time), mellemslibes gulvet let med slibepapir nr. 100/120
og støvsuges grundigt inden andet lag påføres.

Ved behov kan gulvet påføres endnu et lag efter mellemslibning og støvsugning. Denne må dog først påføres
12 timer efter den forudgående.

Rengør gulvet for evt. voks, sæberester, fedt og smuds. Sidste afvaskning foretages med 3 dl 32% eddikesyre
til 10 liter vand. Herefter mellemslibes med sandpapir 100/120, efterfulgt af grundig støvsugning. Påfør lakken i
et fyldigt jævnt lag (ca. 8 - 10m2Iliter). Ønskes endnu en strygning, kan denne tidligst udføres efter 12 timer,
og først efter forudgående mellemslibning og støvsugning.

OBSl
Det er en forudsætning for et godt resultat, at alle anvisninger med hensyn til temperaturer og

luftfugtighed er overholdt.

Pletguide
Tarkett lakerede træg ulve har en høj resistens mod ridser og pletter. For at opnå det bedste resultat skal
pletter fjernes, mens de er tTiske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet
klud.

Plettype Fiernes bedst med
Frugt, bær, saft, sodavand, øl, vin, Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller
mælk, fløde, kaffe, te mildt opvaskemiddel
Chokolade, fedt, skocreme, Rensebenzin
hælmærker, olie, tjære, asfalt
Karbonpapir, farvepapir, stencil, Sprit
blæk, kUQlepen, læbestift
Urin, opkast Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller

mildt opvaskemiddel
Blod Koldt vand

Tarkett AlS, Lunikvej 2,2670 Greve. Telefon 43 90 6011, Fax 43903700
www.tarkett.dk

http://www.tarkett.dk


Tarkett

Rengøring og Vedligeholdelse
Lakerede træg ulve
Tarkett gulvpJejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forlænger trægulvets i forvejen lange levetid.
Forskellige træsorter har forskellige egenskaber fx hårdhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farvemæssigt
forandres alle træsorter umiddelbart, når gulvet udsættes for ultraviolet (UV) lys. Denne modningsproces
sker, for visse træsorter, hurtigere end for andre. Kirsebær, fyr og eksotiske træsorter er blandt dem, der
forandrer sig hurtigst og mest.

Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end normalt.
I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver god
ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60% ved
minimum 18oC. I fyringssæson en kan der blive for tørt - under 30% RF, og da kræves det, at luften tilføres
fugtighed ved hjælp aff.eks. luftfugtere.

Stop snavset ved indgangen
Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftørringsmåtter. Det letter den daglige rengøring og mindsker
slitagen på gulvet. Vær opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstole-
underlag og filtdupper under stole- og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og mærker.

• Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre
rengøringsmetoder, som tørmopning eller støvsugning.

• Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en hårdt opvredet klud.
Svaber anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt
evt. vandet lidt Tarkett Gulvvaskemiddel eller andet neutralt rengørings-
middel.

• Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet
optimal beskyttelse. I boligmiljø 1-2 gange/år, i offentligt miljø 6-10
gange/år. Den daglige rengøring bliver lettere, og gulvets levetid
forlænges. Tarkett Lak Refresher har en smudsafvisende effekt,
indeholder ikke voks og gulner ikke.
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Rengøring foretages ved afvaskning med almindelige rengøringsmidler -
gerne sulfo.
Såfremt der dannes mos eller alger, kan disse fjernes med klorinvand eller en opløsning
med Rodalon.

Altanpladerne tåler ikke:
• Tøsalt
• Syreholdige rengøringsmidler

Pas på med urtepotter og plantekrukker, som kan give grimme rande på betonen.
Brug underskåle!
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VIGTIGT

OPHÆNGNING PÅ VÆGGE
BORING AF HULLER

,•

Ved boring i vægge, sømning, skruning etc. kan det altid
forventes, at der er mulighed for at støde på installationer.
Installationer er typisk trukket lodret fra synlige udtag.
Men kabler og rør kan også være trukket vandret eller
diagonalt.

Hvis det er muligt, er det altid en god ide at se, hvad der
findes på den modsatte side af væggen før man borer,
skruer eller sømmer.

Spørg viceværten om han har en "detektor" til udlån.

Der må ikke bores huller i flisebeklædte gulve og vægge i
baderum, (vådrumsmembran perforeres ).

SPECIELT:
Ved vægge mod baderum skal man udvise meget stor
forsigtighed, idet væggen, blandt andet, indeholder
VANDRØR, som kan være ført såvel nedefra som
oppefra til tapstedet.

G:\BIB\JPR\E:,scx Park, 'l'aastmp'Drih og vcdligchoid\8cboermappe'Tekstark,.opilæng,doc
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EXP AN AIS - Ophængning af inventar Side 1 af 3

~ Drift og vedligehold • Ophængning af inventar

Ophængning af inventar i

EXPAN Vægge og EXPAN Dækelementer

Under vejledningen omkring ophængning af inventar i EXPAN Vægge og EXPAN

Dækelementer behandles følgende emner:

..•.. Hvad må man hænge op i en EXPAN Væg?

..•.. Hvad er en EXPAN Væg fremstillet af?

..•.. Hvad skal man passe på?

..•.. Hvilke fastgørelsesmidler kan anvendes?

..•.. Specielle tilfælde

..•.. Fastgørelse i EXPAN Dækelementer

Hvad må man hænge op i en EXPAN Væg?

I EXPAN Vægge må man ophænge inventar, som er normalt i en traditionel bolig

som eksempelvis overskabe i køkken og badeværelse, hylder og mindre reoler,

radio- og TV-udstyr. Ved ophængning af større og meget tunge emner som

eksempelvis en varmvandsbeholder, bør der indhentes sagkyndig hjælp,

Hvad er en EXPAN Væg fremstillet af?

Ved fremstillingen af EXPAN Vægge vælges elementernes betontype ud fra de

belastninger og andre funktionskrav, som elementet bliver udsat for. Det drejer sig

eksempelvis om krav til bæreevne, lydisolering og overfladetæthed. Det betyder, at

alle beton type r kan forekomme i et byggeri. Eksempelvis kan ikke-bærende

skillevægge være fremstillet i en forholdsvis let og porøs letklinkerbeton (lav

rumvægt), mens hårdt belastede vægge kan være fremstillet af jernbeton (høj

rumvægt med jernbeton).

I EXPAN Vægge med lav rumvægt kan der i reglen sømmes direkte i væggen med

hærdede stålsøm, og huller kan bores med en almindelig håndboremaskine med

slag. I EXPAN Vægge med højere rumvægte et det nødvendigt af forbore med

slagboremaskine.

Hvad skal man passe på?

Ved ophængning af inventar og lignende skal man

være opmærksom på følgende:

EXPAN Vægge har indstøbte armeringsjern. Disse

ligger tættest over vinduer og døre - og findes

typisk i smalle elementstykker mellem vinduer. Det

er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da

elementes bæreevne derved forringes.

http:// expan.dkJprint28 .asp?
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EXP AN AIS - Ophængning af inventar

I en lodret linie over og under el-kontakter og el-udtag er der normalt indstøbte rør

med strømførende ledninger. Undlad ophængning på disse steder.

Vandforsyning til blandingsbatterier sker normalt gennem rør, som er indstøbte i
væggen lodret under blandingsbatteriet. I enkelte byggerier kan det forkomme, at

der er ført brugsvandsrør lodret ned til blandingsbatterierne. Undgå ophængning på
disse steder.

Hvilke fastgørelsesmidler kan anvendes?

De fleste typer dybler og ankre kan anvendes i EXPAN Vægge. For stort set alle

typer fastgørelsesmidler oplyses der om bæreevnen i beton - og en del leverandører

oplyser også om bæreevnen i letklinkerbeton.

For Fischer-dybler er der udført en række forsøg med fastgørelse i letklinkerbeton.

Bæreevnen for de enkelte typer dybler ses i skemaerne. For andre dybler af

tilsvarende form og kvalitet vil man normalt kunne regne med samme bæreevne.

Se endvidere menu-punktet Forankring.

Almindelige nylondybler

Sammen med nylondybler som Fiseher dybel S benyttes almindelige træskruer, som

giver den bedste ekspansion. Spånpladeskruer giver kun 75% af den bæreevne,

som er angivet i tabellen.

I større dybler anvendes franske skruer (med sekskantet hoved). Alle typer skruer

vælges i en længde, således at de færdigmonterede skruer går et par mm længere

ind end dyblen.

Side 2 af 3

Almindelige nylondybler
Maks.

Dybel typeSkrue

belastning

(Bor 0 i mm)(0imm)

i kg 20

S54

25

S65

35

S86

60

S108

85

S 1210

115

S 1412

E~~_~]
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Almindelige nylondybler

Karmdybler

Karmdybler er velegnede til gennemstiks-montage af tykkere emner og fås med
tilhørende skruer.

Karmdybler
Maks.

Dybel typeSkrue

belastning

(Bor i mm)(0imm)

i kg
90

S 10 HRSS9

Karmdybel

http:// expan. dkJprint28. asp? 23-05-2005



EXPAN AIS - Ophængning af inventar

Klæbeankre

Klæbeankre anvendes, hvor der er behov for optagelse af større belastninger end

almindelige dybler og karmdybler kan optage. Bæreevnen af klæbeankrene er

afhængig af, hvor ren klæbefladen er. Borestøv skal derfor blæses grundigt ud af
borehullet.

Side 3 af 3

Klæbeankre
Maks. Dybel type

Sætte dybde
belastning

i kg

(Sari mm)
(mm)

200

RM M10/1290

Klæbeanker

Specielle tilfælde

Ved ophængning af tunge emner med tyngdepunktet placeret langt fra væggen 

som eksempelvis et TV i specielle vægbeslag - skal der foretages en omhyggelig

vurdering. Afhængigt af højden på befæstigelsespladen kan der være tale om

betragtelige kræfter. I tvivlstilfælde bør en sagkyndig kontaktes.

Fastgørelse i EXPAN dækelementer

Ved fastgørelse af inventar i EXPAN Letklinkerdæk kan man benytte de førnævnte

nylondybler og karmdybler. Der kan regnes med de samme bæreevner som angivet

for væggene.

Vedrørende fastgørelse i huldæk henvises til produktoplysninger fra de enkelte

leverandører af ankre og dybler.
T f L

Print fra www.expan.dk den 23.05.05. Oprettet den 28.10.01. Sidst revideret den 01.01.04.

EXPAN NS . Skomagervej 11 C . 7100 Vejle. Tlf. 76 37 70 00 . Fax 76377001
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Ophæng og indfæstninger i gipsplader Side l af2

Udskriftsvenlig version af siden: "Ophæng og indfæstninger i gipsplader"
Udskriftsdato: Torsdag den 2. juni kl. 13.54

Ophæng indfæstninger i
gipsplader Maksimale belastninger og eksem1ie.r1ii'lf>3=til

Ophæng og fastgørelse i gipspladekonstruktioner er enkelt og stærkt. Skabe, reolsystemer,
lamper, hylder m.v. kan fastgøres til gipsplader med stor sikkerhed og på en nem måde uden
brug af slagboremaskine.

Generelt
I langt de fleste tilfælde kan ophæng fastgøres direkte i gipspladerne.
Skabe og reolsystemer, fra gulv til loft, kan hænges op på gipsplader, uden at dette giver
problemer med væggens stabilitet eller indfæstningen i væggen.
Hvor det gælder meget tunge ting, eller hvor det drejer sig om genstande, som bliver udsat for
dynamisk belastning (bordplader, håndvaske, toiletter og lignende), er det nødvendigt at
anvende forstærkninger, som indbygges i gipspladekonstruktionen.

Beslag og plugs
Der findes mange forskellige og ganske
udmærkede beslag og plugs, som kan
bruges til ophæng i gipsplader.
Som eksempel har Danogips valgt at pege
på nogle få af de gennemprøvede typer.
X-kroge (skilderisøm) til lettere genstande
og plugs til de tungere ting. Expandet Let
Rosett og Expandet Rosett er udviklet til
anvendelse i gipsplader og er testet af SB!.

X-kroge
X-krogen (skilderisøm) fås med
henholdsvis 1, 2 eller 3 stifter.

Op til 400 kg pr. m 2

Selv meget tunge genstande kan
ophænges direkte i Danovæggens
gipspladebeklædning.
En reol, fyldt med bøger, vil udgøre en
belastning på 80-100 kg pr. kvadratmeter
vægside.
Forsøg gennemført på SBI har vist, at sætning
og udbøjning er ubetydelig
(0-3 mm) ved en belastning på 200 kg/m2
vægside. En forøgelse af belastningen til
400 kg/m2 gav ikke brud men en noget
større udbøjning og sætning.

Med en kapacitet på op
til 15 kg pr.
ophængspunkt rækker
X-krogen til langt de
fleste almindelige
ophængsopgaver

X-krog på 13 mm gipsplader

1. lag

2. lag

1. søm

1 kg2 kg

2. søm

2 kg4 kg

3. søm

3 kg6 kg

Expandet Let Rosett

Pladelag TypeBorSkrue nr.

1x13

Rød6mm6-8

2x13

Blå8mm10-12

Expandet Let Rosett har kapacitet til at klare en lang række opgaver i vægge og i lofter med 1
eller 2 lag gipsplader.
Hultagning skal udføres med et metal bor, og der skal anvendes træskruer i den rigtige
størrelse.

Træskruerne skal være galvaniserede. Skruen
skal være mindst 3 mm længere end plug'en +
selve ophænget. Skruen spændes hårdt til og
må ikke løsnes igen.

http://www.danogips.dk/cgi-bin/udskrift.pl?udfil=inderv_3/9_14_ophaeng_nf.htm 02-06-2005



Expandet Rosett
Expandet Rosett er beregnet til de svære ophæng. Den findes i blå type til 1 lag plader og i
rød type til 2 lag. Rosetten kan bruges både i vægge og lofter.

for:skEilligleskruehoveder.
Almindeligt plant hoved, krog, eller vinkel. Til
opsætning af reolskinner fås Expandet Rosett
med teleskop-stykke.

Den tilhørende 5 mm maskinskrue kan klare
emner op til 15 mm tykkelse. Ved større
godstykkelse benyttes længere skrue af samme
type.

Hultagning udføres med 10 mm metalbor.
Skruen spændes hårdt til og må ikke løsnes
igen.

Demontage
Skruen fjernes, plugkraven klippes af med bidetang og pluggen stødes tilbage i hullet. Hullet
spartles med gipsspartelmasse eller gipsmørtel.

Sidst ændret: 9. februar 2004 - © Danogips A/S

http://www.danogips.dk/cgi-bin/udskrift.pl?udfil=inderv_3/9_14_ophaeng_nf.htm 02-06-2005



Ophæng i gipsplader, maks. belastninger Side 1 af3

Udskriftsvenlig version af siden: "Ophæng i gipsplader, maks.
belastninger"
Udskriftsdato: Torsdag den 2. juni kl. 13.53

belastninger

Begrænsninger
Der er grænser for, hvor tæt fuldt belastede indfæstninger (plugs) kan placeres, og hvor meget
tætsiddende indfæstninger kan belastes med. Hvor den anbefalede maksimale belastning
udnyttes for hver enkelt indfæstning, må indfæstningerne have en indbyrdes afstand på
minimum 300 mm. Inden for et givet vægareal (en cirkel med en diameter på 300 mm) må
arealet ikke belastes med mere end den anbefalede maksimale belastning for en plug.

Eksempel 1
Mindst 300 mm mellem indfæstninger med maks.
belastning pr. plug.

Eksempel 2
Højeste maksimale belastning, inden for en
cirkel med diameteren 300 mm, må ikke
overstige den maksimale last for en plug.

Inill
f:"I1I"I:.

For alle indfæstninger, hvor der bores huller
til plugs, gælder, at c-c afstanden mellem
hullerne skal være min. 100 mm.

1 x 13 mm gips2 x 13 mm
gips

Expandet Let

Rosett
6

20 33
Rød 635 6

2541
Rød 650 8

20 37
Blå 845 8

30 65Blå 855

Expandet Rosett
Blå

1045 66
Rød

10 7085

Alle værdier
angivet i kg

VINKELRET - anbefalede maks. belastninger ved indfæstninger i gipspladekonstruktioner

Emne Metalbor Belastning - vinkelret på gipspladen

PARALLEL T -anbefalede maks. belastninger ved indfæstninger i gipspladekonstruktioner

Emne

Metal

Belastning - parallelt på gipspladenbor
I

II

http://www.danogips.dk/cgi-binJudskrift.pl?udfil=inderv_ 3/9_14_ ophaeng_ belastning... 02-06-2005



Ophæng i gipsplader, maks. belastninger

Værdier

angivet i kg

2 x 13 mm gips

Exp. Let
Rosett

6
25 42

Rød 635 6
30 51

Rød 650
Blå 845

835 47

Blå 855

8 40 82

Exp.Rosett

Blå
1050 98

Rød
10 85 115

*) Der anvendes et bor med en diameter 0,5 mm større
De anbefalede maksimale belsatninger er på 1/3 af den gennemsnitlige brudlast fundet ved prøvning.
Værdierne er anført i kg og gælder for alle 13 mm gipsplader fra Danogips.

Brugslast
Danovægge med 1 lag gipsplader må rnaksimalt belastes rned et moment på 0,3 kNm mellem
hver stolpe.
Danovægge med 2 lag gipsplader må maksimalt belastes rned et moment på 0,4 kNm mellem
hver stolpe.

Side 2 af3

Eksempel:
Der ønskes ophængt et reolsystem på en
gipspladevæg med 1 lag gipsplader monteret
på stålprofiler pr. 600 mm.
Reolen har 2 m lange vanger og 6 hylder, der
hver skal kunne belastes med 0,5 kN pr.
meter.
Reolskinnerne placeres pr. 600 mm.

Belastning pr. 600 rnm:
0,5kN x 0,6m x 6hylder
N = 1,8kN

Hyldebredde = 300 mm
e = 0,15m

N= 1,8 kN

Moment pr 600 mm:
1,8 kN x 0,15m = 0,27 kNm
0,27 kNm < 0,3 kNm
-> Momentkapaciteten er opfyldt.

Forskydning:
Først efterprøves styrken parallelt med pladen.
Til fastgørelse af reolskinnen vælges 4 stk. Expandet Rosett blå, med en lastkapacitet (ifølge
ovenstående tabel) på 500 N (500 N = 0,5 kN).

0,5 kN x 4 stk. = 2,0 kN
2, O kN > 1,8 kN
-> Forskydningsstyrken er opfyldt.

Udtræk:

Herefter efterprøves udtræksstyrken vinkelret på pladen.
Udtræk beregnes efter formlen:
Q = (Nx e)/a
hvor:
Q = udtræk i kN

http://www.danogips.dk/cgi-bin/udskrift.pl?udfil=inderv _3/9_14_ ophaeng_ belastning... 02-06-2005



Ophæng i gipsplader, maks. belastninger

N = lodret belastning
e = momentarm i m

a = afstand mellem øverste og nederste fastgørelse.

Q = (1,8 kNx 0,15 m)/2,0 m = 0,135 kN
0,135 kN < 0,45 kN
(450 N ifølge ovenstående tabel)
->Udtræksstyrken er opfyldt.

Forstærkning til ophæng i stolpeskelet
Til meget tunge genstande og specielt til genstande, som kan blive udsat for dynamisk last, må
der bruges forstærkning for at klare ophænget.
Der kan anvendes forstærkningsstolper som erstatning for de almindelige stolper, eller der kan
indsættes lastfordelingsplader i stolpeskelettet. Der findes endvidere en række færdige konsoller
til ophængning af håndvaske og lign. Se nærmere herom i afsnit om vådrumsvægge.

Side 3 af3

Lastfordelingsplader
Lastfordelingsplader kan udføres i krydsfiner
eller stål.

Til Danogips Lastpladebeslag KB 12
anvendes 12 mm krydsfiner-plader, som vist
på skitse.

Gipspladerne skrues tillastfordelingspladen
med en indbyrdes skrueafstand på 100-150
mm.

Selve ophængningen udføres med franske
skruer, gennemgående bolte eller lign.

Sidst ændret: 15 februar 2004 - © Danogips A/S

http://www.danogips.dk/cgi-bin/udskrift.pl?udfi1=inderv _3/9_14_ ophaeng_ belastning... 02-06-2005
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Du kan få mere at vide om vedligehol

delse af If6's produkter ved at klikke ind

på Max Sibberns hjemmeside:
www.maxsibbern.dk.

Her kan du også stille spørgsmål om

vanskelige rengøringsproblemer via

e-mail: post@maxsibbern.dk.

Generalagent: Max Sibbern AIS.
Marielundvej 18. 2730 Herlev
Tlf. 44 50 04 04. Fax 44 50 04 05.

E-mail: post@maxsibbern.dk

Homepage: www.maxsibbern.dk Ifo

Ti Ilykke meddftnye 1(0

[IfQ



Rene linjer holder længere

() )

)

Det er med Ifo's produkter som med os mennesker - de har godt af kærlig behandling. Med

regelmæssig rengøring og anvendelse af de rette

rengøringsmidler vil dit Ifo-produkt holde sig pænt og

velfungerende i mange år fremover.

lfa's produkter er fremstillet af mange forskellige

materialer. Toiletter og håndvaske af porcelæn. Bade

og bdblekar i emalje og akryl. Møbler i træ og køk

kenvaske af rustfrit stål. De mangeartede materialer

tåler ikke de samme rengøringsmidler og kræver der

for individuel behandling.

I denne folder få du nogle tips til, hvordan du giver

dit lfa-produkt den bedste behandling.

Der er flere gode råd på www.maxsibbern.dk

Toiletter og håndvaske i porcelæn sid 4

Badekar og boblekar sid 6

Brusekabiner og brusevægge sid 8
Badeværelsemøbler sid 10

Rustfrie køkkenvaske og vaskeborde sid 12

Hovedrengøring af badeværelset sid 14



porcelæn

Ruststriber:
Ruststriber sidder som regel i et kalklag og

fjernes på samme måde som kalken.

Håndvaske af porcelæn:
Anvend et universalrengørrngsmiddel til at fJer

ne snavs, og et syreholdigt rengøringsprodukt

til at fjerne kalken. Brug evt. en fin skuresvamp

til fastsiddende rander, sæberester og lignende.

Ifo toiletter og håndvaske

Vanskelige kalkrender:
Læg nogle lag toiletpapir indvendig i skålen, og

hæld eddikesyre eller cItronsyre på papiret.

Lad syren virke længst muligt, og skrub deref

ter med en stiV børste eller fin skuresvamp.

Gentag evt. behandlingen.
Hvis kalkranden sidder ved vandoverfaden,

øses noget af vandet op først, så kalken bliver

fri, hvorefter ovennævnte procedure foretages.

Porcelæn er naturens smukke og praktiske

materiale. Den glaserede overfade er både

stærk og robust, og tåler derfor de fleste ren

gøringsmidler:

Toiletrensemidlet skal Ikke blot gøre tOilet

kummen ren, men skal også holde den fri for

kalk og rust. Derfor er det vigtigt at, toiletren

semidlet altid indeholder syre (citronsyre, eddi

kesyre, fosforsyre o.s.v.) og anvendes mindst

I gang om ugen.

}

Sæde, cisterne og ydersiden af
toilettet:
Vaskes med vand og universalrengøringsmiddel

uden syrer:

Toiletkummen indvendig:
Rengøres med et toiletrengøringsmiddel som

indeholder syre. Følg brugsanvisningen, og brug
en stiv børste eller en fin skuresvamp. Skyl .

'~ dc~ftcc m,d "od. l······· u.. 5 ,



Ifb badekar og boblekar

)Y

Ifii badekar og boblekar er fremstillet af emal

jeret stålplade eller akryl. Begge matenaler er

nemme at holde rene og tåler de fleste ren

gøringsmidler

Rengøring af emaljerede stål kar:
Efter badning skylles karret med rent vand,
hvorefter det tørres af med en klud.Til ren

gønng af karret anvendes universalrengørings

middel uden syre. Fjern rander af sæbe med

en blød børste eller en fin skuresvamp.

Kalk på emaljerede stål kar:
Emaljerede produkter tåler normalt ikke kalk

fjerningsmidler Er det nødvendigt at bruge et

kalkfjerningsmlddel, citronsyre anbefales, er det

Vigtigt, at midlet Ikke får lov til at virke længere

end nødvendigtVask grundigt efter med vane' )~,
og sæbe. '

JOBS. Anvend aldng rengøringsredskaber,
som indeholder hårde slibemidler, såsom

ståluld, grønne fibersvampe eller midler som

saltsyre, svovlsyre samt stærke alkaliske midler
som f.eks. kaustisk soda.

)

Rengøring af akrylboblekar:
Efter badning skylles karret med rent vand.

Akryl, dyser og andre synlige dele tørres af

med en klud. Rengør med vand og universal

rengøringsmiddel uden syre. Brug evt en fin

skuresvamp til at fjerne rander af sæbe og

lignende.

Fastsiddende kalk kan fjernes med eddike

eller andet kalkfjerningsmiddel, blot midlet Ikke

får lov til at virke længere end nødvendigt

Skyl derefter grundigt med vand.

!OBS. Anvend aldrig rengøringsredskaber,

som Indeholder hårde slibemidler såsom stål

uld og grønne fibersvampe eller midler som

saltsyre, svovlsyre og spnt samt stærke alkaliske

midler som f.eks. kaustlsk soda. Akryl kan

ledes blive beskadiget af vInduespudsemiddel,

da det indeholder spnt

Er akrylen blevet mat, kan karret få sin glans

igen med autopolish. Kom autopolishen på en

blød klud, og poler akrylen, til den er blank

Igen.

Du kan få flere tips om akrylboblekar I din

brugsanvisning.



9

hver gang du har taget bad, så undgår du, at

kalken sætter sig fast. Brug evt. en fin skure

svamp til fastsiddende rander.

Rengøringsredskaber. som er slibende såsom

ståluld og grøn fibersvamp, må ikke anvendes.

Det samme gælder stærke syrer som f. eks.

saltsyre og svovlsyre. Kaustisk soda samt opløs

ningsmidler som acetone må heller ikke
anvendes.

Emaljerede stålbrusekar renholdes som

emaljerede stålbadekar på side 7.

Ifo brusekabiner og brusevægge

)

Der Indgår fiere forskellige materialer I din lfo

brusekabine eller brusevæg: Rammer af alumI
nium i naturanodiseret udførelse eller hvidlake

rede. Vægge og døre af styren eller hærdet

sikkerhedsglas. Bundkar af emaljeret stålplade.

Rengøring:
Gør rent ofte, og brug almindelige rengørings

midler uden syre, så får du glæde af din bruse

kabine eller brusevæg i mange år. Gør det til

en vane at tørre brusevæggen eller kabinen af,

I
I



II

Ifa badeværelsemøbler

IfO badeværelsemøbler tåler det fugtige klima

på badeværelset, men har ikke godt af direkte

vandsprøjt og pJaskeri. Holder du møblerne 

og Især de finerede låger - tørre, rene og fri

for fedt og rengønngsmldler; holder de

smukke længe.

)



Ifa rustfrie køkkenvaske og vaskeborde

)tfrit stål er et spændende materiale. Det er ele6"~t. slidstærkt og nemt at holde. Her er et par
enkle tip til, hvordan dit Ifb i køkkenet holder sig
smukt længere.

13
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Håndvasken

Hvis håndvasken rengøres løbende er resten

en overkommelig opgave. Afløbet skal renses,

og rengøring under vasken hører også med.

Brusekabinen

Rengør fliserne som beskrevet ovenfor: Hvis

du har et bruseforhæng, kan du vaske det i

maskinen på 40°. Skyl det i saltvand bagefter;

så mugner det Ikke så let. Se også side 8 og 9

om rengøring af brusekabiner og brusevægge.

Toilettet

lfij's toiletter er meget rengønngsvenlige. Den

forhøjede bagkant på skålen og de glatte lige

linier gør det nemt at vedligeholde.

Følg instruktionerne på side 4-5, og benyt

evt. et specialmiddel til toiletkummen. Brug en

StiV børste til at komme op under toilettets

skyl I ekant.

Hovedrengøring af badeværelset

R'ldeværelset er blevet et rum, vi gerne

)r frem for gæster: Derfor er det rart
at få gjort hovedrent en gang eller to om

året. En ordentlig omgang, hvor du kommer

Ind i krogene og også ta'r gulv, vægge og loft.

Badekar

Rengør karret indvendigt som beskrevet på

side 6-7. Benyt en tandbørste rundt om vand

hanerne, og efterpoler krom og blandingsbat
terier med en klud.

De fleste lfij-badekar; som ikke er indemure

de, har en aftagelig frontplade. Spul med
bruseren for at få det værste væk. Vask efter

med en børste og med en ny omgang reng

øringsmiddel.

Prøv også at fjerne nsten over afløbet. Her

sidder meget snavs, hår og sæberester; som

kan give dårlig lugt. Fjern synlige propper med

gummihandsker; og rens efter med et god
kendt afløbsrensemiddel.

)



mira byggeprodukter a/s er totalleverandør af rense- og

plejeprodukter til keramiske fliser i boliger og offentlige miljøer.

Til byggeopgaver kan mira tilbyde produkter

til spartling af gulve - også varmegulve

- somt alt til montering af gulv- og vægfliser
- specielt i badeværelser.

Rekvirer specialb~ti:?churen:"Alt til f1i?~drbeide".

Alle mira produkter forhandles a

og specialforretnin

EGEGÅRDSVEJ 2, 4621 GADSTRUP

TEL.: 46 19 1946, FAX: 46 192021

\ )

)

';Pl~jeaf keramiske fliser, klinker
og natursten



Fliser og klinker

af naturens egne materialer
mira klinkepleje
- professionelle produkter

''1

mira klinkeplejeprodukter er nøje tilpasset de opgavert de skalløse.
Det sikrer grundig og nænsom pleje og effektiv rengøringt som ikke

- '-rder fliserne eller klinkerne.

mira 7110 base c1eaner
Effektivt rensemiddel. der fjerner snavs, olie, sæberester, fedt, voks lignende på olle underlag.

Anvendes til afrensning af olle floder før evt. viderebehandling samt rengøring før ny pleiebehandling

7110 base cleaner er vandbaseret og giver intet ubehag ved anvendelse Det anbefales dog at bruge

handsker under orbeidet på grund af den affedtende virkning.

mira 7120 ceramic c1eaner
Rensemiddel til at fjerne fuge- og cementslarn, kalk, rust m.rn. på fliser, klinker, murværk, forkromede arma

turer, sanitet osv. ceramic cleaner rnå ikke anvendes på kalkholdige natursten som f.eks. mormor

7120 ceramic cleaner afgiver ikke generende dampe og kan derfor anvendes i lukkede rum uden at

skade interiør som ubehandlet træværk, beslog, ormaturer m.v. 7120 ceramic cleaner er vandbaseret og

giver ikke ubehag ved anvendelse. På grund af syreindholdet anbefales brug af handsker under arbeidet

mira 7130 ceramic oil
Klar, lug~ri olie til overfladebehandling af uglaserede klinker, natursten m.m. 7130 ceramic ail mætter

overfloden, fremhæver materialets naturlige korakter og beskytter mod indtrængning af snavs.

mira 7210 ceramic wash
Specialvaskemiddel til ug laserede gulvfliser, klinker, marmor og skifer. 7210 ceramic wash består bl.a. af

vaskeaktive stoffer, pleiende kokosolie samt kolkbinder og afspændingsmidler, der sikrer, at snavs, kalk

sæber mm. bindes i vaskevandet og der dannes en beskyttende overflade samtidig med, at materialets
naturlige farvekarakter fremhæves.

mira 7220 sanitary wash
Neutralt vaskemiddel til rengøring af olle ikke-sugende overflader som gloserede fliser, granitkeramik samt

poleret marmor og samt olle former for sanitetsinventor.

7220 sanitary fierner snavs og kalkpletter på overfloden og modvirker iordslåethed på fliser og
fugerI"

)

klinker man har i badeværelset, stuen,

køkkenet eller bryggerset.

Valget af pleleprodukter afhænger af flise

materiale og fremstillingsmåde Glaserede

fliser, polerede natursten og tilsvarende

tætte, ikke-sugende fliser skal vedligehol

des og rengøres med plele- og vaskemid

ler, der er tilpasset disse materialer.

Tilsvarende kræver ug laserede og sugen

de fliser og klinker mættende og porefyl

dende plejemidler.

Denne brochure indeholder råd og velled

ning om grundrengøring, forbehandling

og daglig vedligeholdelse af forskellige

typer fliser og klinker

Udbudet af keramiske fliser og klinker er

stort. Det kan være svært at vælge i det

store sortiment, og det kan være ligeså

svært at afgøre, hvilken type fliser eller

Fliser og klinker af keramisk materiale eller
natursten har været fremstillet i årtusinder

Materialerne er unikke, ikke bare på

grund af deres holdbarhed, men også

fordi ældning og slitage giver dem patina

og karakter, så et gulv eller en væg bliver

smukkere og smukkere med årene. Dette

forudsætter at man anvender gode pIeIe

midler og -metoder.



Olie, fedt og snavs på keramiske
fliser, klinker og natursten

Fugeslam, cementrester og kalk på kera
miske fliser, klinker, natursten og sanitet

7110 base cleaner blandes med vand i

forholdet 1/2 ltr. base cleaner til 10 ltr. )Ivarmt vand. .

Børst rensemidlet grundigt på hele floden

og lod det virke i nogle minutter.

Bearbejd overfloden grundigt med en

mira padmaster eller børste.

Rensemidlet fjernes, hvorefter der

skylles grundigt med rent vand.

Sørg for at ol snavs fjernes fro
overfloden.

)
Hvis det er muligt, kan mon med

fordel anvende en vandstøvsuger til at

fjerne opløst snavs og vaskem iddel.

7120 ceramic cleaner blandes med

vand i forholdet l del ceramic cleaner til

2 dele vand. Til stærkt tilsmudsede floder

kan 7120 ceramic cleaner anvendes

koncentreret. Underlaget fugtes med

vand, hvorefter rensemidlet påføres og

arbeides godt ind i overfloden med

en mira padmaster eller børste.

Vent nogle minutter, mens rensemidlet

virker. Derefter tørres det bort, og der

skylles med rent vand.

Vær omhyggelig med at fierne ol løsnet
snavs.

På kolkbelagte armaturer, håndvaske m.v.

påføres rensemidlet med en klud eller

børste. Bearbeid overfloden godt, lod det

virke i nogle minutter, tør af og skyl efter
med rent vand.



Overfladebehandling af uglaserede
fliser, klinker og natursten

Vask og pleje af uglaserede
keramiske fliser, klinker og natursten

7130 ceramic oil påføres med pensel

eller viseoseklud for at undgå fnug på
overfloden.

Der påføres olie, indtil overfloden er fuld

stændig mættet.

Olien skal tørre i mindst 6 timer. Herefter

vaskes med 7210 ceramic wash, så

eventuel overskydende olie fjernes, og

gulvet er klar til brug.

I
)

l

Let og daglig rengøring af løst snavs

kræver ikke vask, men klares med

Jrmopning.

Fastsiddende snavs fjernes ved vask med
7210 ceramic wash blandet med varmt

vand i forholdet O, l ltr. ceramic wash til
10 ltr. vand.

Anvend 2 spande ~ en til vaskevand

med ceramic wash og en med rent skylle
vand.

Vask et område af gulvet. Skyl så mop

)an eller kluden i skyllevandet, før den

igen dyppes i vaskemiddel. På den

måde sikrer mon at løsnet snavs fjernes

fro gulvet.



Rengøring af glaserede fliser, granitkera
mik, poleret marmor/natursten og sanitet

)

Tørmoppen er ideel til let, daglig rengøring af gulvarealer. Padmaster anvendes til

grov rengøring, hvor der skal bearbejdes grundigt. Viskoseklude fnugger ikke og er

derfor velegnede til påføring af ceramic oil. Gulwask giver det bedste resultat, når

vaskevand og skyllevand holdes hver for sig i 2 spande. Brug en moppe til gulwask.

Til større gulvflader kan man med fordel bruge vandstøvsugeren til at fjerne det snavse

de vaskevand fra gulvfladen.

)

Godt værktøj sikrer
et godt resultat

)
7220 sanitary wash er effektiv til

rengøring af sanitet, armaturer og
badekar.

7220 sanitary wash blandes med vand i

forholdet 0,1- 0,25 ltr. sanitary wash til,10 ltr. varmt vand. l )
Blandingen arbejdes grundigt ind i over

fladen. Lad den virke nogle minutter og

skyl med rent vand.

Brug samme fremgangsmåde ved

rengøring af poleret marmor/natursten,

mosaikstifter, granitkeramik m.m.



Tips og råd om rengøring af keramiske
fliser, klinker og natursten

Omhu og omtanke
sikrer et renere resultat

Fedt og snavs kræver andre rengø
ringsmidler end kalk
Vaskemidlerne 7110 base cleaner,

7210 ceramic wash og 7220 sanitary

wash er beregnet til at løsne fedt og

snavs. De har ingen effekt på kalk og
cementslør.

Rensemidlet 7120 ceramic cleaner inde

holder syre, der opløser kalk og cement

slør, men har ingen eller kun ringe effekt

på fedt og sæberester.

Badeværelser og andre våde eller
fugtige områder
Fugtstænk på overfloden aftørres med

fnugfrie viskoseklude. Snavs, sæberester,

fedt m.v. fjernes med 7220 sanitary

wash. Kolkbelægninger i bruseområder,

på sanitetsporcelæn og armaturer fjernes
med 7120 ceramic cleaner.

Gulve i stuer, køkkener, gangarea
ler m.v.

Tør op dagligt eller efter behov for at

fjerne løst snavs. Fastsiddende snavs fjer

nes efter følgende retningslinier:

Ug laserede klinker, natursten og lignende

vaskes med 7210 ceramic wash, som

efterlader en tynd, beskyttende plejefilm.

Tætte, granitkeramiske fliser, gloserede

fliser samt poleret marmor og granit vas;- )
kes med 7220 sanitary wash, som efter
lader overfloden helt ren uden vaskestri-

ber.

Grundrengøring af alle typer kera
miske belægninger og natursten
- dog ikke marmor
Uanset rengøringsrutiner kan det være

nødvendigt nogle gonge pr. år at grund

rengøre med 71 10 base cleo ner.

Eventuelle kalkpletter, fugerester og

cementslør kan derefter fjernes med
7120 ceramic cleaner.

Sugende klinker skal efter grundrengø

ring behandles med 7130 ceramic oil.

)

For at opnå et rent resultat skal mon

r:l)nvende de rigtige rengøringsmidler,idlerne skal hove lov at virke i den

nødvendige tid, og der skal om nødven

digt bearbejdes i dybden. For at opnå

det bedst mulige resultat er det imidlertid

også vigtigt at få fjernet det snavsede

vand hurtigst muligt

Hvis ikke snavset fjernes med det

somme, binder det til overfloden og vil

fremstå som et mat, gråt slør. Derfor skal

der altid skylles grundigt efter med rent

vand. Og derfor bør mon bruge "2-spande"

systemet ved gulvvask.

En sikker metode er at bruge vand

støvsuger - især ved grundren

gøring af nye eller renoverede

)Jder, hvor større mængder

snavs skal fjernes.

Sådan kan du bestemme, hvilke

plejemidler du skal bruge

Rengør et område med 71 10 base clea

ner. Når overfloden er tør hældes nogle

dråber husholdningssprit ud på flisen.

Hvis spritten suges ned i flisen skal der

bruges 7130 ceramic oil til pleje og

7210 ceramic wash til daglig rengø

ring. Hvis spritten ikke suges ind i flisen,

skal der normalt ikke grundbehandles

med olie. Til daglig rengøring anvendes

7220 sanitary wash, dog kan gulvfla

den i nogle tilfælde behøve en mere

mættende behandling med 7210 cera
mic wash.
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Rigtig kemi og godt med
l(nofedt når badeværelset
sl(al holdes rent
Gode råd fra Ifi) om rengøring, som holder
badeværelset pænt og forlænger dets levetid

Når vi har vasket
os i badeværelset et

par gange, så er
det vores tur til at

vaske badekarret,
boblekarret, bruse
kabinen, hånd
vasken, toilettet,

evt. bidet'et og de
tilhørende bade
værelsesmøbler.

Rigtig anvendelse
af rengøringsmidler

og løbende rengøring
forlænger produkter
nes levetid betydeligt.
Som en hovedregel kan

det siges, at man bør tørre af straks efter
brugen og anvende normale rengørings
midler eller kemikalier omhyggeligt udvalgt
efter rengøringsjobbets art.

Den onde cirkel

mange af problemerne stammer fra det
vand, vi bruger i badeværelset. Det er
"hårdt" - dvs. det indeholder mange op
løste mineraler og salte - bl.a. kalk, man
g-an, magnesium, jern, klorid m.m. Når

ld tørrer ind på en flade efterlader det en
••~at kalkplet bestående af mineraler og sal
te. Denne proces gentages ved brug, og
kalkpletterne vokser til en ru belægning,
som bliver mere og mere modtagelig for
snavs og yderligere aflejringer. En ond cir
kel er begyndt.

Den rette kemi
Porcelæn foretrækkes til al badeværelses

sanitet bl.a. fordi det er et stærkt og robust
materiale, der er let at vedligeholde. men
det er vigtigt at vælge rengøringsmidler
med den rette kemi. Hvis man skal fjerne
fedthinder eller opløse de snavsbelægnin
ger, der opstår ved daglig brug, så skal man
rengøre med et alkalisk middel. Hvis man
vil undgå kall,belægninger, skal man ren
gøre toilet eller badekar med et surt reage

r~nde middel, fordi syre opløser kall,belæg
mngen.

Forebyggende behandling
Hvis man effektivt vil forebygge kalkbelæg
ninger skal der sprøjtes et "surt" reageren
de middel på fladen f.eks. en gang om ugen.
Det skal sidde og virke i 10- 15 minutter,
hvorefter fladen børstes med en kraftig
børste. Så er kalkfilmen væk. Blandt egnede
midler til denne proces kan nævnes citron
syre, eddikesyre fort yndet l :5, fosforsyre
fort yndet 1:10 eller et af de anerkendte
midler til afkalkning af kaffemaskiner og
opvaskemaskiner.

Når skaden er sket

Hvis man har forsømt den løbende forebyg
gende vedligeholdelse eller kun har brugt
et alkalisk middel, og der er tale om en tyk
kalkaflejring med en virkelig ru overflade,
ser det ud som om porcelænsglasuren er
væk. Her skal der skrappere midler til 
fosforsyre fort yndet 1:3, eddikesyre 1:2.
Det skal sidde og virke længere end de før
nævnte 10-15 minutter, hvorefter der skal
børstes med en stiv børste. Processen kan

evt. gentages flere gange efter behov.

Hvis der er tale om rustaflejringer og man
ganforbindelser, kan sådanne belægninger
ofte afbleges med oxalsyre. Der kan også
forekomme gullige eller brunlige aflejringer
under vandoverfladen i toilettet. Det kan

fjernes således: Tag 5 liter varmt vand på
ca. 50 grader. Hæld det i WC kummen og
kom efterfølgende 1-2 spiseskefulde opva
skemaskinpulver i. Opløs det i vandet ved
let omrøring. Lad det stå mindst 15 minut
ter - gerne mere, hvorefter der børstes efter
med toiletrensbørsten.

Hvis den gullige belægning ikke forsvinder
efter denne behandling er der tale om aflej
ring af urinsten. Det skal så fjernes med fos
forsyre - ca. l dl. hældes i vandspejlet. Det
skal virke i 15-25 minutter, hvorefter der
børstes efter med toiletbørsten.

Vigtig advarsel
Disse råd kan kun anvendes til sanitetspor
celæn. De kan ikke bruges til emaljerede
ståloverflader, malede flader, plastbelægnin
ger, fliser eller marmor. Undgå stærke syrer
eller kaustisk soda, da det også angriber ar
maturernes forkromning. Ved brugen af de
ovennævnte rengøringsmidler skal man
være opmærksom på at beskytte huden.
Så husk at tage gummihandsker på.

Ifii badekar har en emaljeret overflade, som
er let at holde ren. Brug for eksempel op
vaskemiddel og en blød børste eller svamp
til den daglige rengøring. I tilfælde af mis
farvning på grund af dryppende vand fra
hanen eller bruseren kan man bruge et al
mindeligt rengøringsmiddel med afkalken
de effekt. Brug aldrig skurepulver, slibe
middel, stærke syrer eller alkaliske stoffer.
Ifii's indsatsbadekar, som bruges ved reno
vering af gamle badekar, er af acryl. Her
skal bruges sæbe eller vaskemiddel opløst i
vand samt en bomuldsklud. Desuden kan

finkornet skurepulver benyttes i særlige

tilfælde. I så fald skal der efterbehandles

med et mildt poleremiddel - f.eks. en auto
polish. Boblebade skal i princippet rengøres
som almindelige badekar. Ifii's luksusboble
kar har dog et specielt renseprogram.

Baderumsmøbler er normalt af finer eller

andre former for træ. Møblerue rengøres
bedst med en fugtig klud eventuelt tilsat
normalt rengøringsmiddel. Hvis der er tale
om genstridigt snavs, så vask det af med en
blanding af vand og sprit i forholdet l-l.
Undgå møbelpolish, ammoniak, andre stær
ke opløsningsmidler eller skurepulver med
slibemidler - det ridser lakken.

- køb trygt hos WS-j'agmanden

Max Sibbern A/S, Marielundvej 18,2730 Herlev. Tlf.: 4450 0404. Fax: 4450 0405
posr@maxsibbern.dk . www.maxsibbern.dk
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pH-værdi
surhedsgrad

7 = neutralt
lavere tal = surt

højere tal = basisk

Se deklaration på emballage.

Bland aldrig Klorin med andre rengøringsmidler.

Stærkt surt 1Saltsyre
Afsyrer Sure midler

2Eddikesyre 32%
Fjerner kalk

WC-rensemidler

3 Husholdningseddike4
Svagt surt

5
Huden

6Opvaskemiddel

Neutral

7Rent vand

Fjerner fedt 8
Svagt basisk (alkalisk)

9Sæbespåner
Fjerner fedt

Salmiakvand

10

Flydende skurepulver

11 12

Klorin
Brun sæbe13

3-dobbelt salmiak

Stærkt basisk (alkalisk)

14ÆtsnatronJ kaustisk soda



~ SWEDOOR-JUTLANDIA

Ved Iigehol delsesvej led n ing
Døre til badeværelser og vådrum

Døre til badeværelser
Ifølge Bygningsreglementet kapitel 11, skal der være ventilation til toiletter
og lignende sidestillede rum. Bygningsreglementet foreskriver 100 cm2 fri
åbning såfremt ventilationen skabes via døren.

Swedoor-jutlandia har 2 standardløsninger, som klarer disse krav (se
ventilation under døre).

Ved projektering af toiletter og baderum bør det endvidere påpeges, at
Indvendige døre ikke kan tåle direkte sprøjt eller længere tids
fugtpåvirkning på overfladen.
En konstant fugtpåvirkning vil øge risikoen for skade på døren,
hvorfor yderligere ventilation m.m. kan være nødvendig.
Døre til badeværelser må ikke anvendes som bruseforhæng.

Døre til badeværelser skal forsegies i bund med syntetisk lak eller
skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik.

Døren skal aftørres efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig I
underkant af døren.

Forseglingen skal jævnligt vedligeholdes I bund. Bør vedligeholdes jævnligt
eller mindst 1 gang om året.

Døre til vådrum
Denne dør er designet til at være placeret i et miljø med periodevis
højere luft-fugtighed end normalt og hvor der kan forekomme enkelte
tilfælde af direkte sprøjt af vand på overfladen i forbindelse med
rengøring.

Den er også velegnet til brug på steder, hvor man ønsker en kraftigere
beskyttelse af dørkanten/-fladen end normalt.

Døren er opbygget af en træ kerne med laminat udenpå og kantliste af
aluminium som er tætnet med silikone mod døren. Da døren har en

kerne af træ egner den sig ikke til et miljø med konstant høj
luftfugtighed eller et miljø, hvor den udsættes for direkte sprøjt af
vand med højt tryk.

Døren må Ikke anvendes som bruseforhæng.

Døren skal aftørres efter påsprøjtnlng af vand, så der ikke står vand
I mellemrummet mellem kantliste og ydersiden af dørpladen.

2004-09-01
Vi tager forbehold for
konstruktionændringer 1:13
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Tillykke med dine nye VELFAC

vinduer og døre. Vi er sikre på, at du

vil få glæde af dem i mange år fremover.

)
Vores vinduer og døre er en sund kom-

bination af traditionelt håndværk og

den nyeste produktionsteknik. Det giver
kvalitetsprodukter, der med en smule

pleje holder sig smukke og funktions

dygtige år efter år. Læs venligst denne

vejledning og overhold de få anvisninger,

som vi giver ud fra vores mangeårige
erfaring med vinduer.

Skulle du have spørgsmål, som du ikke

finder svaret på i vejledningen, er du
velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

JELFACA/S

Læse-guide. på de første sider afbrugervejledningen finder du gode

råd om indeklima, tyveriforebyggelse, energi og dug. Det er også her, du

finder information om garanti og pleje afVELFACvinduer og døre samt
kvalitetsnormer for hele vinduesbranchen.

på side 20 er der en oversigt over fagudtryk, som du kan have glæde af at
kende, når du skal læse siderne om dine vinduer.

Side 21 sætter dig i stand til at afgøre, hvilket vinduessystem dit hus har.

Det har du brug for at vide, når du skal sætte dig ind i, hvordan dine
vinduer fungerer.

Side 22-43 beskriver i detaljer, hvordan du i hverdagen betjener dine

vinduer og døre. Her kan du også se, hvordan du kan lave nogle små
justeringer af fx friktionsbremsen samt få overblik over, hvor du eventuelt
skal smøre.

Til sidst er der en side, der henvender sig til viceværter og pedeller, samt

en side, der henvender sig til boligselskaber og administratorer af større
ejendomme.

God læselyst!
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Vi bliver i godt humør, vi får mere energi og føler os bedre tilpas, når vi er omgivet af lys!

VELFACvinduet er kendt for sine smalle profiler, og du vil derfor opleve, at du altid får

den størst mulige mængde dagslys ind ad dine vinduer; selv på en mørk januardag ...

Liv, lys og luft med dine VELFACvinduer

Vores hjem skal være et rart sted at være - det er her, vi stresser af og henter ny energi.

Faktisk tilbringer hver anden dansker mindst 16 timer af døgnet hjemme hos sig selv,

også på hverdage. Derfor er det vigtigt, at vi inviterer lyset ind i huset.

Men vi skal også sørge for, at indeklimaet er til gavn for os, så vi trives. Det kan du gøre
ved at

• lufte grundigt ud to-tre gange om dagen i 5-10 minutter, også i regnvejr

• sætte varme på, så temperaturen ligger på 20-22°C hele døgnet

• holde hjemmet rent, så du begrænser mængden af støv .) /
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VELFAC er medlem af Dansk Indeklima Mærkning, der er en frivillig mærknings

ordning, som har til formål at forbedre indeklimaet i bygninger ved

• at give producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager mere

hensyn til indeklimaet

• at give forbrugerne et redskab til at udvælge de produkter, der tager

hensyn til indeklimaet

• at give alle et redskab til bedre at forstå, hvordan produkter påvirker indeklimaet

Dansk Indeklima

Mærkning bliver
administreret

afTeknologisk
Institut. Du kan få flere op
lysninger om ordningen på:
www.teknologisk.dk!dim.

c.~~er kan du få mere at vide om det gode indeklima

Astma- og Allergiforbundet Teknologisk Institut Forbrugernes Hus
telefon 4343 5911 telefon 7220 2000 telefon 7013 1330

www.astma-allergi.dk www.teknologisk.dk www.fi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut
telefon 4586 5533

www.by-og-byg.dk



Stop tyven

- før han bryder ind

• lad som om, der er nogen
hjemme, når du er ude

• bed naboen om at tømme

postkassen og bruge
skraldespanden, når du
ikke er hjemme

• installer udendørs lys
med føler

• placer værdigenstande,
så de ikke kan ses udefra

Et liv i sikkerhed og tryghed med dine
VELFAC vinduer

I gennemsnit sker der knap 100 indbrud i villaer og lejligheder hver dag. Det gælder altså

om at sikre sig mod ubudne gæster, og med VELFACvinduer er du godt på vej.

Vinduer er hjemmets svage punkt, og en stor del af de indbrud, der bliver begået, sker

ved, at tyven afmonterer de udvendige glaslister og tager ruden ud. Dine VELFACvinduer

er karakteriseret ved, at glaslisterne er sat i indvendigt og altså ikke kan fjernes udefra.

For tyven vil der derfor ofte kun være en udvej - at smadre ruden. Men selv hærdede

indbrudstyve foretrækker at arbejde i stilhed, så hvis eneste mulighed er at knuste ruden,

vil de som regel opgive og liste af igen.
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VELFACstopper dog ikke her, når det gælder tyveriforebyggelse. I mangel af dansk

tests tand ard har vi testet en række af vores VELFAC200 vinduer efter en streng engelsk

standard hos Chiltern Dynamics i England. Vinduerne bestod

manipulationstesten og vægtstangsprøven, hvor en erfaren person forsøger

at brække vinduet op

den mekaniske test, hvor vinduet udsættes for kraftige mekaniske belastninger

• test af, om det er muligt at fjerne ruden udefra

OB5: Vær opmærksom på, at ikke alle forsikringsselskaber dækker indbrud, der er
begået gennem vinduer, der stod i ventilations stilling på indbrudstidspunktet.

Vægtstangsprøven, hvor
vinduerne udsættes for be

lastninger, der påføres med
to lange skruetrækkere.

~) flere gode råd og ideer til tyverisikring på
www.stopindbrud.dk
der er resultatet af et samarbejde mellem
Det Kriminalpræventive Råd og erhvervs
organisationen Forsikring & Pension

www.crimprev.dk
der er Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside



• Energi og miljø med VELFAC vinduer

l )))

I et VELFACvindue er ram

men monteret uden på kar
men. Resultatet er smalle

vinduesprofiler og en væ
sentlig større glasflade, der
lukker gratis solvarme og op
til 50% mere dagslys ind i
rummet end andre vinduer.

Et energimæssigt godt vindue er kendetegnet ved et lavt varmetab. Hvis vinduet derud

over i den kolde tid lukker masser af gratis solvarme ind, så får vinduet ekstra gode

energimæssige egenskaber. For at fremme de energimæssigt gode vinduer har Energi
styrelsen udviklet en skala for ruder, hvor A-mærket er det bedste. VELFACvinduer har

naturligvis A-mærkede ruder som standard.

Den smalle ramme-karmkonstruktion, som er unik for VELFACvinduer, gør, at vores

vinduer har op til 50% større rudeareal end andre vinduestyper. Du får altså både masser

af lys og gratis solvarme og dermed et meget energivenligt vindue, når du har valgt
VELFAC.

De A-mærkede ruder giver desuden et reduceret kuldenedfald, så du kan møblere mere

frit end ved vinduer med traditionelle termoruder. Din yndlingslænestol kan nu stå

tættere på vinduet, så du kan nyde både dagslyset og udsigten i fulde drag.
I 1/
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VELFAC og miljøet. I samarbejde med Teknologisk Institut har vi analyseret

VELFACvinduets miljøbelastning fra vugge til grav. Konklusionerne fremgår af en samlet

miljødeklaration, der bygger på UMIP-metoden (Udvikling af Miljøvenlige Industri

Produkter). Du kan finde deklarationen på: www.VELFAC.dk.

VELFAC Energiberegner. Det koster lidt mere i varme at have valgt vinduer i stedet
for murværk - men hvem kan forestille sig et hus uden vinduer? på vores hjemmeside

www.VELFAC.dkfinder du vores Energiberegner, hvor du kan beregne, hvor lille

energitabet er for dine VELFACvinduer. For et VELFAC200 vindue på 1,23 x 1,48 meter

kan energitabet være så lavt som 45 kroner pr. år. Fratrækker du herefter det energitab,

der typisk sker gennem et tilsvarende stykke mur, kan den reelle nettoudgift for vinduet

nå ned på ca. 15 kroner pr. år.

~)

VELFACer det første danske

vinduessystem med miljø
deklaration.

""A
VELFACvinduer leveres som
standard med A-mærkede
ruder.



085: Hvis du bor ved havet,
hvis dine vinduer sidder i

sydvendte facader med
særlig kraftigt sollys, eller
hvis der er meget fugtigt
indendørs, kræver dine

vinduer lidt hyppigere pleje.

Gode råd om pleje af dine VELFAC vinduer

)1)

Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFACvinduer smukke

gennem tidernes og naturens skiftende luner.

Vask og smøring. VELFACvinduer og døre er stort set vedligeholdelsesfrie. Dog bør

grebets kolver renses og smøres (se s. 40) og eventuelle hængsler have et par dråber olie

1-2 gange om året. Områder for smøring er angivet med to oliedråber :: på de forskellige

vinduer og døre på s. 22-37.

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt
lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibe

effekt og opløsningsmiddel. Spor efter klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved

at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. Drejer det sig om mærker fra sugekopper,

kan du fjerne dem med et rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader.

Vinduesrammen består af aluminium. Den bør vaskes mindst et par gange om året

- gør det til en god vane, når du pudser vinduer. Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt

ekstra knofedt, hvis de får lov til at sidde for længe. Hvis udtræk fra beton i nybyggeri

)1 ..
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sætter sig på ruden og aluminiumsrammen, bør det vaskes af med det samme. Ellers bliver

både glas og ramme matte.

Skader har ikke indflydelse på aluminiumets holdbarhed, da blotlagt aluminium hurtigt

danner et naturligt oxidlag, der forhindrer korrosion og angreb af hvidrust. Småridser i

aluminiumet kan repareres med reparationslak, men farveforskelle må påregnes.

Karmen består af nordeuropæisk fyrretræ, der er overfladebehandlet med vandbaseret

maling eller lak. For at opretholde garantien og sikre dine vinduer livslang holdbarhed

skal brud i overfladebehandlingen - både ud- og indvendigt på trækarmen - repareres.

Ved reparation, eller hvis du ønsker at male karmen, skal du bruge vandbaseret,

diffusionsåben maling - undgå at få maling på tætningslister, glasbånd og glaslister.

~~armen bør afvaskes jævnligt. Tætningslister, glasbånd og glaslister skal blot holdes rene~ ved aftørring med en klud opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel.

Reparationsmaling og -lak kan købes hos VELFACServiceafdeling - for at bestille
originalfarven skal du oplyse ordrenumret, se s. 45.

Harpiks. Træ er et natur
produkt, der indeholder
harpiks. Du kan fjerne små
krystalliserede harpiksknop
per ved at tørre forsigtigt
på dem med en spritvædet
klud - gnid ikke for hårdt,
det virker bedre at tørre

moderat af med sprit flere
gange. Husk straks at
tørre efter med en klud,
der er opvredet i vand.
Større udtræk må sidde

nogle måneder, til de har
krystalliseret sig, hvorefter
de kan skrabes af og til
sidst aftørres med sprit.
Gulfarvning som følge af
knaster falmer gradvist med
årene.



Vidste du ...

• at i nybyggede huse skal
du det første år lufte mere

ud end i ældre huse; og at
det også gælder ved om
og tilbygning

• at et voksent menneske
eller en middelstor hund

afgiver ca. 2 liter vand i
døgnet. Vandet fjernes
ved udluftning

• at potteplanter afgiver
meget fugt

• at fugtproblemerne vokser,
når rumtemperaturen
sænkes - og svinder, når
den hæves. Selv en kort

varig sænkning af tempe
raturen om natten kan give
kondens på ruderne

12

Dug på dine vinduer?

Dug på indvendig side af ruden. Dug eller kondens er et naturligt fænomen, som vi

ikke helt kan undgå. Forenklet sagt, så dugger ruderne, fordi den varme luft indendørs
afkøles mod de koldere ruder. Fugten i den varme luft sætter sig på den kolde rude som

kondens. Jo mere fugt i luften og jo lavere temperatur på ruden, jo mere kondens.

Et fugtigt indeklima er usundt, både for mennesker og vinduer. Løber der kondensvand

fra ruderne ned på vinduets træværk, kan det betyde, at der kommer skimmelsvampe og

i værste fald rådskader på træet i vinduerne. Og for dig og din familie kan et konstant

fugtigt indeklima give hoste, hovedpine, irriterede øjne, udslæt eller allergi.

Der er tre vigtige faktorer, der formindsker kondens indendørs

• luft grundigt ud to-tre gange om dagen i 5-10 minutter, også i regnvejr

• sæt varme på, så temperaturen ligger på 20-22°C hele døgnet
• sørg for god luftcirkulation i alle rum

l)!



Produktspecifikation
EJ81 Downlight 230V

EI81 GU 10 -230 V max. 35W 051
- Fatning: GU 10
-Aluminium
- IP20 I IP44

- Farve: Hvid, sort, krom, messing og
børstet alu.

-(E:

062 .

SPOT-LAMPER I BADEVÆRELSE

Udskiftning af lyskilde.
Halogen- reflektorlampen frigøres ved med et let tryk at dreje den.
Indsæt ny lampe af samme type.
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Dug på udvendig side af ruden. I løbet af natten og morgenen kan der dannes dug

på den udvendige side af energiruder med særlig god isoleringsevne. Ud fra et energi

mæssigt hensyn er det et positivt problem - og duggen forsvinder, når luften ude bliver
varmere i løbet af formiddagen. Udvendig kondens er fuldstændig ufarlig og generer kun

udsigten.

Kondens mellem de to vinduesglas. Opdager du, at der er kondens mellem glassene

i en termorude/energirude, er ruden punkteret og skal udskiftes.

Hvis der pludselig opstår

dug på dine vinduer, kan

det skyldes

• at du har fået nye vinduer,
som er helt tætte

• at du har fået gulvvarme i
stedet for radiatorer

• at du harfået nye gardiner
af kraftigere stof eller som
dækker mere af vinduet

• byggefugt fra nybyggeri.
Udtørringsfasen kan tage
helt op til et år

• årstiden, fordi kondens

danneIsen især opstår i
vinterhalvåret

,>r kan du få gode råd og mere information om kondens
Fonden BYG-ERFA, Informationspjecer EnergistyreIsen,
Byggeteknisk Erfarings- om skimmel, www.ens.dk
formidling, www.skimmel.dk under Publikationer,
www.byg-erfa.dk søg på "kondens"

www.VELFAC.dk

se "Spørg Jørgen",
Gode råd



10 års garanti - hvad dækker garantien?

Garantien dækker fabrikations- og

materialefejl, som der berettiget

reklameres over inden for en periode på

10 år fra leveringstidspunktet - facadedøre
dog kun 5 år. Reklamation bør i første

omgang ske over for din vinduesmontør,

som har garantiforpligtelse over for dig.

Garantien dækker ikke fejl, der skyldes

fejlagtig montage, manglende eller

utilstrækkelig pleje eller fejlagtig

betjening. Fejlagtig montage kan
reklameres overfor vinduesmontøren.

"Spørg Jørgen". Hvis du har spørgsmål

om vinduer, som du ikke finder svar på

her i Brugervejledningen, kan du sende
os en mail på www.VELFAC.dkunder

"Spørg Jørgen" - du får svar i løbet af to

arbejdsdage. Her på siden kan du læse de

5 mest almindelige spørgsmål - og deres

svar. Du kan også se flere spørgsmål og

svar på hjemmesiden.

Spørgsmål: Jeg har fået nye vinduer, og

de "går" ikke ordentligt - kan det virkelig

passe?

Svar: Nej. Nye vinduer skal gå ordent-

ligt, og det skal vinduesmontøren sikre sig)

at de gør, før han afleverer byggeriet. Du bør

henvende dig til din vinduesmontør og bede

ham se på sagen.

Spørgsmål: Jeg har fået nye vinduer
for et par år siden. Nu er der kommet



BRUGERVEJLEDNING FOR EL-INSTALLATION

Gruppetavle

Automat

sikringer

El-måleren er placeret i trapperummet i et aflåst skab, så både du og elforsyningen kan aflæse
den.

Gruppetavlen er placeret inde i lejligheden.
Teksten på afbryderne angiver hvad de forsyner

Gruppetavlen indeholder en fejlstrømsafbryder HPFI-afbryder til beskyttelse imod, at der opstår
en farlig fejlstrøm.
Hvis HPFI-afbryderen falder ud, skyldes det, at der i installationen forefindes en overgang til jord.
Sluk for alle sikringer, HPFI-afbryderen indkobles. Sikringerne indkobles en ad gangen. HPFI
afbryderen udkobler når den fejl behæftede gruppe (sikring) indkobles. Den fejlramte gruppe
udkobles, og HPFI-afbryderen indkobles. Tilkald den driftsansvarlige.
Husk, at du skal afprøve HPFI-afbryderen mindst 1 gang om året ved at trykke på testknappen.
Udkobler HPFI-afbryderen IKKE, kontaktes den driftsansvarlige.
Husk at sætte HPFI-afbryderen på stilling 1 igen efter testen.

Gruppetavlen indeholder desuden automatsikringer, som beskytter installationen mod
overbelastning og kortslutning.
Hvis autosikring kobler ud skal afbrydere og kontakter og tilsluttede apparater slukkes
før genindkobling. Herefter tændes for apparater, lamper mv. - 1 for 1, indtil den fejlbehæftede
genstand får sikringen til at kobles ud. Genstanden afbrydes og sikringen genindkobles.
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gulbrune pletter på malingen på grund

af harpiksudtræk - kan det virkelig

passe?

Svar: Ja. Træ er et levende produkt, så

harpiksudtræk er en naturligfølge af

at vælge træ. på side 11 kan du læse om

behandling af harpiksudtræk.

Spørgsmål: Mine VELFAC vinduer og

døre er 12 år gamle, men nu "går" de

ikke ordentligt mere - kan det virkelig

passe?

lvar: Nej, selvfølgelig ikke. Men det

kan ske, at rammen pga. overbelastning

el.lign. kan sætte sig over tid. Rammen

kan imidlertidjusteres op. på

www.VELFAC.dk kan du under Teknisk

support / Montagevejledning finde

en vejledning i, hvordan du selv kan

justere VELFACvinduer og døre. Eller

du kan bede en håndværker give dig et

uforpligtende tilbud på opgaven.

Spørgsmål: Jeg har lige fået VELFAC

vinduer monteret i mit hus, og nu kan

jeg se, at der er ridser på glasset - kan

det virkelig være rigtigt?

Svar: Måske. I afsnittet "Kvalitets

normer for vinduesbranchen" på side 16,

kan du læse om, hvilke uregelmæs

sigheder i overfladen, vinduesbranchen

anser for acceptable. Hvis uregel

mæssighederne på glasset (karmen,

rammen, døren ... ) i dine vinduer og døre

falder udenfor det beskrevne, kan du

henvende dig til din vinduesmontør, som

har garantiforpligtelse over for dig.

Spørgsmål: Mine vinduer er ikke

mere end nogle måneder gamle og

trænger allerede til at blive smurt - kan

det virkelig være rigtigt?

Sva r: Ja, det kan. Når VELFAC vinduer

og døre forlader fabrikken, er de smurt

tilstrækkeligt, men minimalt for ikke

at tiltrække støv og snavs. Hvornår

hængsler og grebets kolver/falle næste

gang bør rengøres og smøres afhænger

af, hvor ofte vinduerne og dørene åbnes

og lukkes, vind- og vejrforhold i området
samt årstiden.
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__ VSOer~ Vinduespro

~T ~ --:. ••••• ducenternes__ Samarbejds-
Organisation.

VELFACvinduer og døre
lever som minimum op til
kravene i VSO's tekniske

bestemmelser, som du kan

finde på:
www.vso-vinduer.dk.
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Kvalitetsnormer for vinduesbranchen

I)

Hos VELFAClever og ånder vi for, at vores vinduer og døre lever op til dine forventninger.

Vores høje kvalitetskrav og hele vores produktion er præget af stor omhu for at få tingene

gjort rigtigt - første gang.

Som mange danske vinduesproducenter er VELFACNS medlem afVinduesprodu

centernes SamarbejdsOrganisation (VSO). VSO har fastlagt nogle minimumskrav til

vinduers kvalitet og konstruktion til gavn for dig som forbruger. Samtidig har VSO

defineret, hvad du som forbruger må acceptere mht. uregelmæssigheder i overfladerne

på vinduer, der består langt overvejende af naturmaterialer: aluminium, træ og glas. Du
kan læse mere om VSO's tekniske bestemmelser på www.vso-vinduer.dk.

1. Aluminium

I følge VSO's tekniske bestemmelser om aluminium er overfladefejl, der ikke er synlige

udendørs på tre meters afstand acceptable - overfladen må ikke bedømmes i direkte sol.
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2. Træ

Træ er et naturmateriale, der ofte er meget uensartet. Vi stiller meget specifikke krav til
vores leverandører af karmtræ for at få en trækvalitet, som vi kan stå inde for.

Vi overfladebehandler selv træet, hvor vi følger reglerne udstukket afVSO og den

tilknyttede kontrolordning, Dansk Vindues Certificering (DVC).Her fremgår at

• alle flader skal være behandlet med maling eller lak

• flader, kanter og false skal stå ensartet i kulør og glans samt være glatte at føle på

• da træ er et naturprodukt, kan der forekomme struktur- og glansvariationer, vind
ridser og andre normale trævariationer (fx i forbindelse med knaster)

• træ indeholder harpiks. I de første 3-4 år kan harpiks trænge gennem overflade
behandlingen og krystallisere sig på trækarmen. Se behandling afharpiksudtræk på

:) side 11

Da træ er et naturprodukt,
kan der forekomme struktur

og glansvariationer, vind
ridser og andre normale træ
variationer - fx i forbindelse
med knaster.

0"'0,,(' DVC(Dansk

(r'V Vindues Certifi-?""~ cering) kontrol-
/('e'R\~0 .

lerer, at de tIl-

knyttede virksomheder over
holderVSO's tekniske
bestemmelser. Kontrollen

udføres af Teknologisk
Institut. Du kan læse mere

om DVCpå
www.dvc-vinduer.dk.

17



Spørgsmål om
termoruder

på www.glasindustrien.org
under: "Spar på energien /
Spørgsmål om termoruder"
kan du læse mere om de

generelle regler for glas
industrien.

på www.glasindustrien.org
under Publikationer kan du
downloade "Termorudens

visuelle kvalitet", der
beskriver bedømmelses
kriterierne for kvalitets

afvigelser i termoruder.

18

Kvalitetsnormer for vinduesbranchen (fortsat)

3. Ruder

Som alle andre vinduesproducenter producerer VELFACikke selv ruderne, men køber

dem hos en rudeproducent. Derfor er vi underlagt rudebranchens regler for, hvad der er

reklamationsberettiget. For rudebranchen gælder:

Urenheder, snavs og ridser. Glas er et naturmateriale, og selv med de mest moderne

produktionsmetoder kan der forekomme helt små uregelmæssigheder. Urenheder i

glasset samt smudspartikler og ridser i glasset på den indvendige side af termoruden må
accepteres, når de er under en vis størrelse. En fagmand vurderer ud fra Glasindustriens

publikation "Termoruders visuelle kvalitet" (marts 2003), om reklamationen er

berettiget.



)

Farvenuancer. Almindeligt glas brugt i termoruder opfattes normalt som klart - men

er i virkeligheden grønt. Farven reducerer lysgennemgangen. Derfor kan to stykker

glas af samme type, men med forskellig tykkelse, opfattes som om, de har forskellige

farvenuancer - det kan der ikke gøres noget ved.

Termiske spændinger i ruden pga. uensartet varmepåvirkning kan få ruden til at

revne i et karakteristisk brud, som ikke er omfattet af garantien. Derfor fraråder vi, at

• klæbe streamers, plakater eller skilte på ruden
• male ruden helt eller delvist

• klæbe plastfilm eller solfiltre på ruden

• udsætte ruden for slagskygger

• blæse varm luft på ruden (føntørrer, varmeblæser el.lign.)

"~



Fagudtryk
Lukkeside/ Anslagsside

Friktionsbremse

),

Rudf.
Ramme
Glasliste
Glasbånd

Hængsel ·
Hængselside_

Vandret
sprosse

Vandret sprosse

Post

Karml Slutblik

Hængselside
Lukkeside

Glasbånd

Glasliste I

Paskvilgreb
(andet greb)

Hængsel

PaskvilkolvL
(rullepaskvil)

Ramm~
Rude

Tætningsliste
på ramme

20



Hvilken type vindue har du?

)

Vi spørger, fordi du får brug for at vide,

hvilken type vindue du har, når du vil
sætte dig ind i, hvordan dine vinduer

fungerer.

Brug derfor et øjeblik på at konstatere,
om du harVELFAC 200, VELFAC400 eller

FLFAC 100 vinduer.

VELFAC 200 vinduer åbner udad. Når

du åbner vinduet, følger hele aluminium s
rammen med ud.

VELFAC liOO vinduer åbner også udad,

men har den traditionelle opdeling i karm

og ramme. Når du åbner vinduet, følger
kun alu-rammen med ud, mens alu-kar

men forbliver, hvor den er.

VELFAC 100 vinduer åbner indad.

21



se mere

1»))Jl

~

VELFAC200

Topstyret vindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret

og skubbe vinduesrammen udad. Vinduet

åbner forneden, og jo mere det skubbes

ud, jo større ventilationsspalte opstår der
foroven.

5.40

5.40

se mere

Paskvilgreb
med børnesikring

5.40

Paskvilgreb med lås

5.40

Paskvilgreb
til cylinderlås

5.40

El-motor

5.41

Børnesikring

5.42

PN-sikringsbeslag

5.42

Låsbar børnesikring

5.43

Friskluftventil

5.43

Paskvilgreb

Friktionsbremse s. 43

Vinduet er udstyret med:

Ventilationsstilling

Vinduet kan være udstyret med:

Friktionsbremsen justeres ved at dreje

på friktionsskruerne i begge sider afvindu

et med en 4 mm unbrakonøgle. Det er vig

tigt, at skruerne er strammet lige meget i
begge sider, da der ellers kan opstå skæv
heder i vinduesrammen.

Pleje. Glideskinnerne holdes fri for støv og

snavs fx med en klud. De bør ikke smøres, . )ej

da det blot samler yderligere snavs.

22



Tophængt vindue
Vinduet er udstyret med:

se mere

Paskvilgreb 5.40

se mere

Vinduet kan være udstyret med:

Paskvilgreb
med børnesikring

5.40

Paskvilgreb med lås

5.40

Paskvilgreb
til cylinderlås

5.40

El-motor

5.41

PN-sikringsbeslag

5.42

Låsbar børnesikring

5.43

Friskluftventil

5.43

5.40Ventilationsstilling

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret
og skubbe vinduesrammen udad.

J)

t

Hvis vinduet er monteret som brandred

ningsåbning, vil det, når det åbnes helt,
blive holdt fast i

vandret stilling af en I VELFAC200

pal i venstre side. Før

rammen igen kan

lukkes, skal palen

løftes op af hakket.

23



Pudsning af den udvendige side kan
foretages indefra. Åben vinduet, indtil
børnesikringen aktiveres. Træk vinduet en

anelse ind imod dig selv, så beslagene ikke

spænder - og udløs børnesikringen.

jjilll

Vinduet er udstyret med:

III

se mere

II

Paskvilgreb
s.40

Ventilationsstilling

s.40

III

Børnesikring

s. 24 + 42

Pudsesikring

s.25

IIII

Vinduet kan være udstyret med:'II

se mere

II!IIII

Manuel pudsesikring

s.25

Paskvilgreb

III

med børnesikring
s. 40

II

Paskvilgreb med lås
s.40

Paskvilgreb II

til cylinderlås
s. 40

III

El-motor
s.41

PN-sikringsbeslag

s.42

,I

Friktionsbremse s.43

1IIIj

Friskluftventil
s.43

I,I
j!j,
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Vendevindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til lodret
og skubbe vinduesrammen udad. En børne

sikring begrænser åbningen til5-1Q cm.

Friktionsbremse. Når du åbner

VELFAC200 vendevinduet, har det en let
friktion de første 20 cm. Bremsen stram

mes ved at dreje på friktionsskruerne

- MOD URET- i begge sider af vinduet med

en 3 mm unbrakonøgle. Det er vigtigt, at

skruerne er strammet lige meget i begge
sider, da der ellers

kan opstå skævheder
i vinduesrammen.

VELFAC400 vende

vinduet har ingen
friktionsbremse.

BørneSikring'
VELFAt 200/



~

L 7Manuel pudsesikring
VELFAC 200

Når du har pudset vinduet, udløser du

pudsesikringerne og vipper vinduet udad

ved at presse hånden let mod rammen.

Tag så fat om kanten af vinduet nederst
og før det roligt opad, indtil grebet er
inden for rækkevidde - LÆNDIGIKKEUD.

Når vinduet lukker, slår børnesikringen

automatisk til igen.

Store VELFAC200

vinduer har en

manuel pudse-

sikring i venstre

side. Drej den ud

og sæt den fast på
rammen. Kontroller, at rammen sidder

fast, før du begynder at pudse vinduet.

Pudsesikring
VELFAC 400

)

Skub derefter vinduet udad - LÆN DIG

IKKEUD. Tag fat om vinduets øverste kant

med begge hænder og pres roligt nedad.
Vinduesrammen er først vendt helt rundt,

når pudsesikringen klikker på plads.

Store VELFAC400 vinduer har børne

sikring i begge sider: udløs først i højre
side, åben vinduet lidt mere og udløs så i
venstre side.



Vinduet er udstyret med:

Vinduet kan være udstyret med:

se mere
Paskvilgreb med børnesikring

5.40

Paskvilgreb med lås

5.40

Paskvilgreb
til cylinderlås

5.40

Ventilationsstilling

5.40

El-motor

5.41

Børnesikring

5.42

PN-sikringsbeslag

5.42

Stormkrog

5.42

Stormjern

5.42

Låsbar børnesikring

5.43

Friktionsbremse

5.43

Friskluftventil

5.43

To-f1øjede vinduer kan være forsynet

med forskellige typer poste, se mere om
disse på side 39.

To-fløjet vindue

Sidehængt vindue

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til vand
ret og skubbe vinduesrammen udad - er

dit vindue forsynet med anverfere, vippes

de opad og tages af krogen. Vinduet åbner

op til en 90° vinkel og er forsynet med
enten friktionsbremse, stormkrog eller

stormjern.

Vinduet lukkes ved at trække vindues

rammen ind til karmen og dreje grebet

ned til lodret - eller løfte anverferne op på

krogen og vippe dem nedad.

5.40

5.41

se mere

Paskvilgreb
eller anverfer

26
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Har vinduet friktionsbremse, justeres

den ved at dreje på skruen på undersiden
afVELFAC200 vinduet med en 11 mm

gaffelnøgle, eller foroven på VELFAC400

vinduet med en 4 mm unbrakonøgle.

Pleje. Er vinduet forsynet med friktions

bremse, skal du holde glideskinnerne fri

for støv og snavs, fx med en klud. Glide
skinnerne bør ikke smøres, da det blot
samler mere snavs.

Vi anbefaler, at du ca. en gang om året

}ører hængslerne med syrefri olie,
mens du åbner og lukker vinduet for
at få olien helt ind i hængslerne.

VELFAC 200

Pudse-tip. Sidder vinduet i
nå-højde fra jorden, så åben
det og vask og puds det på
begge sider udefra.



Vinduet kan være udstyret med:

Vinduet er udstyret med:

---7

---7

~

Pudsning. Når VELFAC200 vinduet

åbnes 90°, åbner der sig en pudsespalte

i "hængselsiden". VELFAC400 vinduet

åbnes ca. 90°, der tages nu fat i vindues

rammen i "hængselsiden", og den drejes til

yderposition (135° åben). Den udvendige

side af ruden kan nu pudses indefra.

Sidestyret vindue

Friktionsbremse. Et VELFAC200 vindue

har en indbygget friktionsbremse, der ikke

kan justeres.

Hvis VELFAC400 vinduet er forsynet med
friktionsbremse, kan

den justeres ved at

dreje på skruen i frik

tionsbremsen oven på
rammen med en torx

20 skruetrækker.

Vinduet åbnes ved at dreje grebet til

vandret - er dit vindue forsynet med

anverfere, vippes disse opad og tages

af krogen. Vinduesrammen skubbes nu
udad.

5.40
5.41

se mere

Paskvilgreb
eller anverfer

se mere
Paskvilgreb med børnesikring

5.40

Paskvilgreb med lås

5.40

Paskvilgreb
til cylinderlås

5.40

Ventilationsstilling

5.40

El-motor

5.41

Børnesikring

5.42

PN-sikringsbeslag

5.42

Stormkrog

5.42

Låsbar børnesikring

5.43

Friktionsbremse

5.43

Friskluftventil

5.43
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Fast vindue Vinduet kan være forsynet med:

se mere

•

Pleje. Glideskinnerne holdes fri for støv

Jsnavs fx med en klud. De bør ikke
smøres, da det blot samler yderligere
snavs.

Vinduet kan ikke åbnes og skal derfor

hverken betjenes, smøres eller justeres.

Hvis du hellere vil have et vindue, som

du kan åbne, kan et fast vindue som

regel bygges om til et oplukkeligt
vindue. Kontakt din tømrermester for
nærmere information.

Friskluftventil s.43
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se mere

Døren / vinduet er udstyret med:

Greb til indadgående
vinduer og altandøre s. 30 + 41

cBA

Døren kan være sidehængt, så den alene

kan åbnes fuldt ved at dreje grebet 90°

(fra A til B), eller bundhængt, så den

alene kan åbnes i ventilationsstilling ved at

dreje grebet 180° (fra A til C), eller side/

bundhængt så den indeholder begge
funktioner.

Indadgående vindue og altandør

I det følgende beskrives den indadgående

altandørs funktion. Det indadgående

vindue betjenes tilsvarende.

s.43

se mere

Døren / vinduet kan være ud
styret med:

Friskluftventil

En side/bund hængt dør åbnes ved,!/}/f)

du drejer grebet til vandret (B) og trækker
døren indad - den kan åbne op til en 90°
vinkel. Døren lukkes ved, at du skubber

30



Justering af lukketryk.
Hvis døren lukker for stramt

eller for løst justeres lukke

trykket ved at trække rullen

i siden af døren udad og

dreje den.

Justering generelt. Der

findes flere muligheder for

justering af døren. Find en

uddybende vejledning på
www.VELFAC.dk under

Teknisk support, Montage

vejledning.

90° og åbne den ene
dør. Herefter trækkes

i håndtaget på lod

posten, og den anden
dør kan åbnes.

Pleje. Vi anbefaler,

at du mindst en gang
om året smører alle

bevægelige beslag
dele med syrefri olie,

mens du sørger for at

bevæge delene, så olien trænger helt ind.

den ind til karmen og drejer grebet ned til
lodret (A). Hvis du kun ønsker ventilation,

kan du dreje grebet 180° til lodret (C),

hvorefter døren vipper indad og danner
en ventilationsspalte på ca. 10 cm foroven.
Døren lukkes ved, at du skubber den mod

karmen og drejer håndtaget til position (A).

•

Fejlbetjeningsspærre. Alle døre samt

vinduer, der er over 60 cm høje, er for

synet med en fejlbetjeningsspærre, som

forhindrer samtidig åbning i bundhængt
og sidehængt stilling.

•
1o-f1øjede døre kan have fast eller

gående lodpost (se s. 39). Døre med

gående lodpost åbnes ved at dreje grebet

,j

t



Døren er udstyret med:

se mere

Paskvilgreb s. 40

Ventilationsstilling s. 40

Døren kan være udstyret med:

se mere
Paskvilgreb
med børnesikring

s.40

Paskvilgreb med lås

s.40

Paskvilgreb
til cylinderlås

s.40

PN-sikringsbeslag

s.42

Stormkrog

s.42

Børnesikring

s.42

låsbar børnesikring

s.43

Friktionsbremse

s.43

Friskluftventil

s.43

32

Terrassedør

Terrassedøren åbnes ved at dreje

grebet til vandret og skubbe døren udad.

Døren åbner op til 90° og er forsynet med

friktions bremse. Døren kan også fås, så den

åbner op til 180° men er så uden friktions

bremse. Døren lukkes ved at trække den ind

til karmen og dreje grebet ned til lodret.

To-f1øjede døre er forsynet med fast eller

gående post. Se mere om disse på side 39.



'.

Pleje. Er døren forsynet med friktions

bremse, holdes glideskinnerne fri for støv

og snavs fx med en klud. Skinnerne bør ikke

smøres, da det blot samler mere snavs.

Vi anbefaler, at du mindst en gang om året

smører hængslerne med syrefri olie, mens

du åbner og lukker døren for at få olien helt

ind i hængslerne.

En eventuel friktionsbremse justeres

td at dreje på skruen på oversiden af
VELFAC 200 terrassedøren med en 11 mm

gaffelnøgle, og foroven i VELFAC400

terrassedøren med en 4 mm unbrakonøgle.

VELFAC 200



Skydedøren er udstyret med:

se mere

Paskvilgreb s. 40

Ventiiationsstilling s. 40
(kun skydedøre leveret
efter 1. august 2004)

Skydedøren kan være udstyret
med:

se mere
Paskvilgreb
med børnesikring s. 40

Paskvilgreb med lås s. 40

Paskvilgreb til cylinderlås s. 40

Friskluftventil s. 43

Skydedør

Skydedøren åbnes ved at dreje de to
greb til næsten vandret, hvorefter døren

først skubbes ca. 10 cm udad og derefter

til siden. Du lukker skydedøren igen ved

at lade den glide helt hen foran åbningen

og trække den ind til karmen ved hjælp

af grebene, som du derefter drejer ned til
lodret.

Justering. Vi henviser til
vores Montagevejledning,
som kan downloades på
www.VELFAC.dkunder

Teknisk support.
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Pleje. Skinnerne renses jævnligt for snavs
med en blød børste. Du bør mindst en

gang om året smøre den forreste "vogn"

- det synlige beslag, der kører i skinnen

foran selve døren - med syrefri olie.



Let facadedør

Justering af

lukketryk

foretages ved
at dreje på
grebskolven
meden4mm

unbrakonøgle.

~..~
·.\<N,ti'.·.y~t/:·oF."'~·":".,.... 1(.

Justering i højden fore
tages ved at løsne hængsels
skruerne og flytte beslagene.

Har døren friktionsbremse

justeres den ved at dreje på
skruen i friktionsbremsen

foroven på døren med en
11 mm gaffelnøgle.

Døren kan være
udstyret med:

Friskluftventil s. 43

se mere
Friktionsbremse s. 43

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang om

året smører hængsler, lås og lukkepunkter

med syrefri olie, mens du bevæger delene, så

olien trænger helt ind.

I~

Døren åbnes ved at trykke dørgrebet ned

og skubbe døren udad. Døren åbner op

til 90° og er forsynet med friktionsbremse.

Døren findes også, så den åbner op til 180°,
men er så uden friktionsbremse.

For at låse døren

fJiftes dørgrebet op~~, før nøglen eller

vrideren drejes.

Ved to-fløjede døre
åbnes dør 2 ved at

udløse kantriglerne

foroven og forneden

på midterposten.
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Facadedør i træ/alu eller træDøren kan være udstyret med:

se mere

Friskluftventil s. 43

li I
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Facadedøren åbner op til 180°. Den

leveres som standard med 3-punkts luk

ning. Lukkepunkterne foroven og forneden

i dørens lukkeside træder kun i funktion,

når grebet løftes opad, ligesom du kun kan

låse med nøgle eller

vrider, når grebet har

været løftet opad.

Når du trykker grebet

ned, frigøres alle tre

lukkepunkter.

Døren fås også i en version med 1-punkts

lukning.

Pleje. Vi anbefaler, at du mindst en gang

om året smører hængsler, lås og lukke

punkter med syrefri olie, mens du bevæger

delene, så olien trænger helt ind.



Der findes også en
facadedør i aluminium,

der primært bruges som
indgangsdør i butikker,
kontorbyggerier, større
etageejendomme og
institutioner. To-fløjede
alu-døre åbnes ved at udløse

kantriglerne foroven og
forneden på midterposten.
Se eventuelt mere i vores

Montagevejledning,
som kan downloades på
www.VELFAC.dkunder

Teknisk support.

Højden over bund

stykket justeres i det

midterste hængsel
meden6mm

unbrakonøgle.

Ved to-fløjede døre
åbner du dør 2 ved

at udløse kantriglen,
der sidder i siden af

døren.

"I)

Justering. Presset
mod tætningslisten

kan justeres ved at

flytte på den forreste
plade i slutblikkene.
Pladen skrues løs, de

2 tapper på overpladen fjernes; derefter

kan du justere dørrammens lukketryk.

Dørrammen kan justeres sideværts

ved hjælp af to 3 mm unbrakoskruer på
den ene hængsel-

halvdel. Før du kan III1II ~®i~'tere, skal du løsne II II @

skruerne, der holder

hængslet fast på
karmen. Illilllil
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Forsatsrammen er udstyret
med:

Lukkegreb eller skruer

r---~I
~- ~~~
Tophængslet

38

Forsatsrammer til vinduer

Forsatsrammer mindsker lydgener

betragteligt og øger vinduets isolerings

evne betydeligt. Forsatsrammerne kan
være sidehængte eller tophængslede, og

de kan være lukket med greb eller skruer

afhængig af, om rammerne skal kunne

åbnes til daglig eller kun med henblik på

rengøring.

Forsatsrammen åbnes ved at dreje

grebene eller løsne skruerne med en
skruetrækker og trække rammen indad.

Den sidehængte ramme kan stå åben i for

bindelse med udluftning eller rengøring,

mens den tophængslede kun bør åbnes i

forbindelse med rengøring, hvor den af
sikkerhedshensyn skal afmonteres.

Sidehængt

Afmontering af tophængslet forsats

ramme foregår ved at holde hængsels

tappen i højre side af
rammen inde med en

skruetrækker, mens

rammen vippes fri af
karmen.



VELFAC200 + VELr,;CI~OO
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Skudrigel til aftagelig post.

Dørgreb til smal, gående
post.

Kantrigel til bred post,
både gående og aftagelig.

Ramme 2
/

Hamme 1

'-7 '.
Gående post

"

Den gående post følger altid med vin
duesramme 2 ud. Når ramme 1 åbnes,

forbliver ramme 2 med den påmonterede

post lukket. Hvis vinduet skal åbnes i
begge sider, åbnes først ramme 1, så løsnes

posten ved - afhængig af vinduestype
- at udløse kantriglerne, grebet eller

skudriglen. Herefter kan ramme 2 åbnes.
Når vinduet skal lukkes, lukkes først ramme

2, og kantriglerne, grebet eller skudriglen

skydes på plads. Ramme 1 kan nu lukkes.

,I~
,

Aftagelig postFast post

Poste i to-fJøjede vinduer og terrassedøre

Den faste post forbliver i åbningen, når
vinduesrammerne åbnes.

Den aftagelige post forbliver i åbningen,
når vinduesrammerne åbnes. Den kan

dog fjernes helt i tilfælde af brand ved at

åbne begge rammer, vippe kantriglerne

(.~iposten på VELFAC200 vinduet indad,~fternativt løsne skudriglen på siden af

posten i VELFAC400 vinduet, og skubbe
posten ud foroven.
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Ventilationsstilling. Vær

opmærksom på, at ikke
alle forsikringsselskaber
dækker indbrud, der begås
gennem vinduer, der står
i ventilationsstilling på
indbrudstidspunktet.

Greb til vinduer

Paskvilgreb, standard

~
til cylinderlås med lås med børnesikring

~~_m_
--..- - --./// ..~.(-'}J='o::m"",-== -==~ '-....~L..--... .

._-=~)~~
VELFAC 200 + VELFAC "400---

Pleje. Vi anbefaler, at du
mindst en gang om året
smører paskvilsystemets
kolver med syrefri olie, mens
du bevæger delene, så olien
trænger helt ind.

40

VELFACbenytter fire forskellige typer greb:

paskvilgreb, anverfer, el-motor og greb til

indadgående vinduer og altandøre.

Paskvilgrebet drejes 60°, hvorefter vin
duet kan åbnes. Der er en ventilations

stilling indbygget i grebet: drej grebet

60°, skub vinduet ca. 1 cm udad og luk

grebet i igen.

Paskvilgreb kan være forsynet med lås
eller børnesikring:

Paskvilgreb til cylinderlås kan aflåses

med en systemnøgle, der kan indgå i

bygningens hovednøglesystem .

Paskvilgreb med lås kan i lukket til

stand aflåse s med en lille, aftagelig nøgle.

Paskvilgreb med børnesikring kan

kun åbnes, når knappen under håndtaget

trykkes ind, samtidig med at grebet drejes.

Børnesikringen slår automatisk til, når
vinduet lukkes.



;~

Grebet findes også med lås eller
børnesikring.

Greb

til ind

adgående
vinduer og
altandøre
kan stå i tre

positioner: lukket, åben eller i

ventilationsstilling (se s. 30).

El-motor

betjenes via

et panel på
væggen - eller

fjernbetjening.
Vinduet åbnes

med pil-op-knap og lukkes med

pil-ned-knap. Betjeningen fås i to
versioner: Vinduet bevæger sig l) mens

knappen holdes "
nede - eller 2) ved "

et kort tryk på

knappen, og stop

med knappen i
midten.

El-motorens kæde holdes ren.

Anverfer vælges

fortrinsvis, når

det passer godt

til bygningens stil
- fx i forbindelse

med renovering

af klassiske bygninger.

Grebet kan strammes eller løsnes ved

at dreje øskenen

på vinduet.
Anverferen har

ingen ventila-

i~nsstilling - her
Kan du i stedet

bruge stormkrog eller stormjern
(se s. 42).



Stormjernet
kan holde vinduet

åbent i en vinkel

på ca. 90°. Hvis
det blæser meget,
skal du i stedet

bruge ventilationsstillingen, der er

indbygget i grebet (se s. 40).

Stormkrogen
til VELFAC200

er monteret

på trækarmen

og fastgøres

i en øsken på
vinduesrammen. på VELFAC400 er

stormkrogen monteret udvendigt på
alu-karmen.

OBS: dit forsikringsselskab dækker

ikke nødvendigvis indbrud begået
gennem et åbentstående vindue sikret

med PN-sikringsbeslag.

PN-sikrings

beslaget gør

det vanskeligt for

ubudne gæster

at trænge ind,
selvom vinduet

står på klem. Når vinduet åbnes, løftes

beslaget og sættes i det ønskede hak.

Før vinduet lukkes, skal beslaget først

frigøres ved at løfte det fri af hakket.
Hvis du vil åbne vinduet fuldt, skal du

vippe beslaget til lodret før, du åbner
vinduet.

Sikringsbeslag og andet tilbehør

Børnesikringen
aktiveres automa

tisk, når vinduet
åbner ca. 10 cm.

For at åbne

vinduet fuldt ud,
trækkes vinduesrammen lidt indad,

og sikringen frigøres af hakket med

en finger. Tjek at børnesikringen er på

plads igen, før vinduet lukkes.
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VElFAC 200 I I VELFAC 100_
VELFAC 400

på indadgående altandøre og vinduer
åbner du friskluftventilen ved at

skubbe glideren til højre.

Friskluftventilen er indbygget i

karmen og gør det muligt at lufte ud
uden at åbne vinduet. på udadgående

vinduer åbner du ventilen ved at give

den et fast tryk med fingeren på

markeringen i den ene eller begge
ender af ventilen.

Friktions

bremsen kan

fastholde det

åbne vindue i

vilkårlig venti

lationsstilling ved

normale vejrforhold. Hvis det blæser

meget, skal du dog bruge ventilations

stillingen, der er indbygget i grebet
(se s. 40). Friktionsbremsen, der kan

sidde både foroven og forneden, er

justeret fra fabrikken, så den passer

til vinduets størrelse. Synes du, at

vinduet går for stramt eller for løst,
kan du justere friktionsbremsen (se

under den aktuelle vinduestype s. 22
35).

Låsbar

børnesikring
fastholder

åbningen af
vinduet til ca.

10 cm. I forbin

delse med fx rengøring kan den lås

bare børnesikring sættes midlertidigt

ud af drift - åben vinduet mest muligt,
drej skruen 90° mod uret med en

5 mm unbrakonøgle, og skub så

beslaget ud af glide skinnen. Efter endt

rengøring skubbes beslaget på plads i

j,~ideskinnen, og unbrakoskruen drejes
igen. Glideskinnen bør jævnligt renses
for snavs.
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Er du vicevært, pedel eller lignende, så se her

Nyt glas, tætningslister,
glasbånd, glaslister, ventiler
og pakninger kan rekvireres
hos VELFACServiceafdeling,
tiL 7628 8500. Her kan

du også få en trin -for-trin
vejledning i, hvordan
udskiftningen foretages.

Skulle der være noget galt med dine vin
duer, kan du rette henvendelse til din

vinduesmontør, der har garantiforpligtelse

over for dig.

Der er imidlertid en række ting, som du

selv kan gøre, for at dine vinduer fungerer

optimalt.

Smøring skal foretages så begrænset som

muligt, da unødig smøring blot samler
snavs.

En gang om året bør følgende dele have et

par dråber syrefri olie

• paskvilsystemets kolver (bør renses først)

• hængsler

• dørenes lås og lukkepunkter

• de indadgående vinduer og altandøres
bevægelige beslagdele

Se under det aktuelle vindue eller dør,

hvor du eventuelt skal smøre (s. 22-37).

Tætningslister, glasbånd og glaslister.

Kontroller hvert år, at de er hele og funk

tionsdygtige, og at der ikke er kommet

maling på dem. Maling gør listerne stive,

og de fungerer bedst, når de bevarer deres

smidige overflade. For at få vinduer og

døre til at bevæge sig lettere kan du smøre

tætningslisterne med silikone.

Justering. Er gangen i vinduet eller døren

ikke optimal, eller hænger rammen lidt

skævt, kan en justering ofte afhjælpe pro

blemet. Se hvordan på www.VELFAC.dk

under Teknisk support/Montagevejledning.

Udskiftning af glas. Før du bestiller nyt

glas, bedes du aflæse ordrenumret på skil
tet i elementet - se hvordan på næste side.



Til administrator af større ejendommer boligselskaber ...

Vi tilbyder at tage os af den løbende ved

;)!lYJ$eholdelseaf dine VELFACvinduer og
døre. Du kan bestille

VELFAC Vinduestjek, der omfatter

- justering, rensning og smøring af
hængsler og paskvilsystemer

- kontrol af tætningslister

- udskiftning af defekte sliddele

VELFAC Totalservice, hvor vi giver dine
vinduer et Vinduestjek hvert andet år. Du

betaler en fast pris for hele aftaleperioden
og har dermed fuldt overblik over vindu

ernes driftsomkostninger. Hvis du vælger

VELFACTotalservice, udvider vi garanti
perioden til 15 år.

i't~·,~·V\
";..
.::-~

VELFAC Hurtighjælp, hvor vi rykker ud i
tilfælde af stormskade, hærværk, indbrud

o.lign. Vi giver dig et tilbud på indsatsen

og udbedrer skaden hurtigst muligt.

Kontakt VELFACServiceafdeling på
tlf. 7628 8500 og hør mere.

Serviceseminar. Du kan tilmelde dig et
serviceseminar, hvor du lærer, hvordan du

vedligeholder dine vinduer og døre på den

bedst mulige måde. Du får et sæt special
værktøj, der gør det let for dig at servicere
dine VELFACvinduer. Kontakt VELFAC

Serviceafdeling, tlf. 7628 8500, hvis du

ønsker yderligere information eller vil

tilmelde dig et seminar.

I
Ordrenummer. Hvert

VELFACelement har sit eget
individuelle ordrenummer,
som sætter os i stand til at

finde specifikke informa
tioner om elementet. Før

du kontakter os, fx for at
bestille nyt glas, bedes du
aflæse ordrenumret, der står
på etiketten i elementets
nederste hjørne.

45



I
<:
enr
~
("1
Q.
7\

<
enr
~n
~
1I1

~
Z
O
C
JT1
;u

d
;ur
<:
~

03.116-12.04 © 2004 VELFACNS ® VELFACand VELFAClogo ure registered trademarks used under license byVELFACGroup. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.



6



Rengørin9....Q9vedligeholdelse af Mocca Creme vinduesplader.

Mocca Creme er en natursten, som tilhører en stor gruppe af marmorarter.
Pladerne fremstår med poleret overflade.

Daglig rengøring foretages med lunkent vand, og ca. hver 4. gang vaskes med
sæbespåner.

Anvendelse af sulfosæbe bør undgås i den daglige rengøring, da sulfo ved
langtidsanvendelse kan angribe naturstenen.
Sulfosæbe må kun bruges undtagelsesvis i enkelte tilfælde, hvor der f.eks. er spildt fedt.
I så tilfælde kan sulfo anvendes til at afvaske fedtpletter med, men man bør altid
eftervaske med sæbevand, som ovenfor anført.

Pladerne tåler ikke sure væsker.

Undgå at anvende rengøringsredskaber, som kan ridse pladerne.

Undgå mærker fra urtepotter, vaser 0.1. ( brug underskål/underlag)

I naturstenspladerne kan der forekomme udfældning af mineraler i striber, såkaldte
"glasårer" som kan forveksles med revner. Arene er uskadelige og forringer ikke styrken.
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tf/} Drift- og vedligeholdelsesvejledning vedr. inventar til Essex Park, Tåstrup.

Køkken

Lakerede/malede låger:

Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring
med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres
med en tør klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør
klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler
ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre
dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Hylder:

Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et
almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtig fjernes med sprit.

Laminatbordplader:

Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. Garantien
dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække,
hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i
vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (m aks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat
klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne koncentration) - brug alternativt acetone - husk
tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler.

Vaske:

Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres med skurepulver. Der kan også i
handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske.

Glasplade bag komfur:

Glaspladen kan rengøres med almindelig vinduesrens. Ved grovere rengøring af glaspladen anbefales glaskeramisk komfur-rens, som
tillige har en let slibende effekt - dog uden at ødelægge overfladen.

luminiumsindsats i vaskeskabe:

Aluminiumsindsats skal rengøres med en klud opvredet i sæbevand i forhold 1:50 for almindelig opvaskemiddel, umiddelbart efter
påvirkning af vand, sæberester og lignende. Der vil kunne dannes synlige skjolder på overfladen, ved påvirkning af rent vand i længere
tid (mere end 6 timer), dette medfører dog ingen funktionsskade på indsatsen.
Genstande (spande, shampoo/sæbebeholdere og lignende) bør altid aftørres med klud inden de stilles ind på aluminiumsindsatsen
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Rengøri ngsi nstru ktion

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og
varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt
forekommende vaske, opvaske· og øvrige milde rengøringsmidler.

Man bør dog undgå skurepulver og lignende middel med slibende effekt.
Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof·cleaner.
Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart efter rengøring skal overfladen - uanset anvendte metoder 
altid tørres af.

Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladene bortfalder garanti på
overfladen.

Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt at
rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske· og
opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt
Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår risiko
for, at gummilisten krymper.

SWEDOOR-JUTLANDIA

2003·03·28
Vi tager forbehold for
konstruktionændringer I 1:9



~ SWEDOOR-JUTLANDIA

Ved Iigeholdelsesvej led n ing
Behandlede invendige karme og døre

Færdigmalede døre og kanne til indvendig brug

Færdigmalede, finerede, laminat-døre og karme fra fabrik skal
vedligeholdes med normal rengøring. Det kan dog være nødvendigt at
reparere mekaniske skader og ridser.

Efterfølgende reparation kan foretages som følger:

1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse

2. Pudsning med 150 - 240 sandpapir

3. Maling af overfladen med syntetisk lakfarve glans 30-50

4. Ved småreparationer har Swedoor Jutlandia reparationsmaling i
standardfarve grå = NCS S 1502-G50Y og hvid = NCS S 0502-Y

5. Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering
på værksted

I
Skydedører Hvis ikke skydedøren går let, kan årsagen være:

1. Noten (sporet) i bunden af dørbladet er for stram til plaststyret.
Dette kontrolleres bedst ved at føre plaststyret med hånden
gennem hele sporet. Den skal gå fuldstændig glat.

2. Dørbladet hviler på gulv eller plaststyr. Juster dørbladet så det
hænger fuldstændig i vatter.

3. Der er brugt så lange skruer til fastlloldelse af dørbladet, at det
forhindres i at bevæge sig fri.

4. Der er fremmedelementer i væggen, som forhindrer dørbladet i at
bevæge sig frit.

2004-09-01
Vi tager forbehold for
konstruktionændringer 1:10



~ SWEDOOR-JUTLANDIA

Ved Iigeholdelsesvej led n ing
Tapgående hængsler

Justering og smøring

På massive døre anvendes tapgående hængsler type 3228. På dette
hængsel findes en horisontal slids på dørdelen, som har 2 formål:

i. Enkel højdejustering

2. Enkel smøring

Højdejustering

a) Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af)

b) Placer en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen

c) Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af
hængslet

Fig 1.

I
©

©

©

©

©

©

©

©

Justeringsbrikker har vi i 1 og 1,5 mm. Brikkerne er hærdede og
modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. Samtlige hængsler
skal justeres samtidig.

Smøring

Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før en smule
konsistensfedt gennem slidsen. Hængslerne er smurte ved levering, men
ved evt.justering af højden bør hængslet samtidig smøres.

NB! Dørstoppen bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af døren.

Det selvlukkende hængsel, som i sin konstruktion er baseret på en
stålfjeder, skal ind imellem justeres og strammes.

Der er ofte et variabelt undertryk i lejligheden, som altid vii have effekt på
det selvlukkende hængseis egenskaber. Hvis dørens tætningslister ikke
bliver vedligeholdt, risikerer man, at gummiet bliver stift, IlVilket igen har
indflydelse på det selvl ukkende hængsel.

Der er således mange faktorer, som har indvirkning på hængslets funktion,
hvilket er årsagen til, at man ikke har kunnet fastsætte nogen regel for
afstanden mellem dør og karm.

2004·09·01
Vi tager forbehold for
konstru ktionæ ndri nger 1:14



)
Generelle' oplysninger om smøring' og vedligeholdelse af ~Iag

Carl F

Alle bygningsbeslag skal vedligeholdes. Bygningsbeslagsbevægelige

dele skal holdes let smurte. Der anvendes' hvid syrefri vaseline, syr~fri
olie eller lignende.

Ved bl.a. bygningsbeslag med glideskinner må man ikke påføre gli

dere ogglideskinner maling eller trækonserveringsvæsker. De skal

holdes rene for snavs, og med hensyn til smøring og vedligeholdelse. .

henvises til monteringsvejledninger for de pågældende beslag.
Hængseltappe er normalt ikke smurt fra fabrikanternes side af hen

syn til montagearbejdet, men skal i den udstrækning det er~påkrævet
smøres inden afleveringen.

Hvor ofte man skal foretage smøring og vedligeholdelse afhænger af

brugen og den påvirkning, bygningsbeslagene bliver udsat for af vejr

liget. Desuden må .man være opmærksom på andre faktorer, der

medfører korrosionsangreb, f.eks. påvirkning af ætsende væsker, luft

forurening m.m. Beslag anvendt i f.eks. storbyer, industriatmosfære

og i saltholdig luft skal således på grund af den relativt større korrosi

onspåvirkning smøres og vedligeholdes oftere end beslag anvendt

hvor korrosionspåvirkningen er mindre.

Når man med jævne r:nellemrum behandler bygningskomponenter

udvendigt med mcifing: males også hængsler og øvrige bygningsbe

slag (dog ikke glidere og glideskinner), hvilket medfører en yderIjgere

beskyttelse af beslagene mod korrosion og dermed en forøgelse af
beslagenes levetid.

Forinden maling rengøres beslagene grundigt, og ved forbehandling

og valg af malingstype følges farve- og lakfabrikanter'nes anvisninger.

Man må iøvrigt sikre sig, at beslagenes funktion opretholdes efter en
malingsbehandling .

Ved anvendelse af værktøjer på monterede beslag må man være

opmærksom på, at der herved kan opstå skader j over
fladebelægningen.

Dørlåse er fra fabrikanternes side smurt på alle bevægelige dele, men

skal fra tid til anderi - afhængig af brugen - vedligeholdes med
smøring.

Det anbefales af låsefabrikanterne at benytte låsespray til både låse

kasse og cylinder; låsefallen kan med god virkning smøres med låse
fedt for at lette ismækningen.

Dørlukkere kræver ingen vedligeholdelse ved indendørs montage.

Under ekstreme forhold, blandt andet vådrum, anbefales det at

smøre bevægelige metaldele med syrefri olie.

'f. eks. dør,grl\b.

Rustfrit stål kan. også anløbe, selvom det sjældent forekommer.

Åtmosfæriske påvirkninger, syredampe, udtræk af imprægnerings

væsker og andre kemiske påvirkninger kan i mange tilfælde medføre,

at ståletS overflade bliver skjoldet og endda freiTJtræder i en rødlig

tone, der minder om rust. Denhe anløbne overflade fjernes let ved

brug af de i handel værende rense- og pudsemidler, f.eks. Brassotil
stål.

Pulverlakerede emner rengøres periodisk efter forureningsgraden,

med vand tilsat svage vaskemidler. Brug af vaskemidler, der indehol

der slibemidler eller opløsningsmidler, vil beskadige belægningen og

bør undgås, ligesom hård skrubning eller børstning, kan give skæm
mende skader.

Eloxeret aluminium rengøres periodisk efter klimaforhold og luftforu
reningsgrad.

Det anbefales, at overfladen gnides med klud ~lIer svamp. ' D.er må

ikke anvendes smergellærred, ståluld eller soda og andre rense- og sli

bemidler indeholdende alkalier eller syre, men kun neutrale
rengøringsmidler.

Rengøring med passende mellemrum bidrager til at bevare den
smukke overflade.



LÅSESPRAY

Ruko L1sespray er et smøre- og rensemiddel specielt udviklet til 11se

cylindre og som øger låsecylinderens funktionssikkerhed og levetid væsent

ligt. Låsespmyen er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrør

anbringes i nøglehullet, hvorefter sprayknappen holdes nede i ca. l sekund.

Stik nøglen ind og drej et par gange. Ruko Låsespray er hurtigtørrende,
lugt- og farvefri og binder ikke støv og snavs.

LÅSEFEDT

Ruko Låsefedt er ideel til smørring af låsefaller og lign., idet fedtet trænger

ind i stålet s mikroskopiske ujævnheder og giver fallen en glat og hård

overflade, der gør at døren lukker lettere og mere lydløst. Låsefedt er

fugtgivende, mindsker korrosion og binder ikke salt. Kan også anvendes til

smøring af hængsler og lign.

LÅSECYLINDRE

--~

,"

Før ibrugtagning skal låse cylinderen smøres med Ruko Låsespray. For at

bevare cylinderens funktion fremover, anbefales at anvende Ruko Låsespray

for hver 5.000 åbninger, dog mindst en gang hvert h.llve år. l vintertiden på

særligt udsatte cylindere, f.eks. gitterportlåse og udendørs stålsk.-tbe,

anbefales hyppigere forebyggende behandling med Ruko Lisespray for at

hindre tilfrysning. Til evt. optøning anbefales isopropylalkohol. Der må

aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.

HÆNGELÅSE

Brug Ruko Låsespray i nøglehullet på hængelåsen. Smør med Ruko Låsefedt

i bøjlehullet og på den flade side af bøjlen.

VIGTIGT:

Alle Ruko cylindre og hængeJåse skal vedligeholdes med Ruko
Låsespray for at undgå funktionsproblemer. Ruko's testresultater
viser, at ved anvendelse af forkert Jåsespray nedsættes cylinderens
funktion betydeligt og slitage af cylinder og på nøglen forøges
væsentligt.

NØGLER

Nøgler bør holdes rene for smuds, da det ellers føres med ind i cylinderen

og virker skadelig på mekanismen.

Rengør af og til nøglen.

Nøgler til Cliq system indeholder elektronik og nøglerne er ikke vandt.-ette.

Hvis nøglen bliver våd, fjernes batteriet og nøglen tørres ved stuetemperatur.
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PUDSNING

Produkter med ove.tflade af krom, rusfrit look eller rustfrit stål kan aftørres

med en fugtig klud, evt. med sæbe.

Produkter af lakeret messing aftørres med en fugtig klud. Produkter af

ulakeret messing kan pudses med pudsecreme uden slibemiddel. På

messingcylindre må nøglen indsættes, mens pudsning foregår, for at hindre

pudsecreme i at trænge ind i cylinderen.

Nøglen aftørres omhyggeligt bagefter.

Overmaling af cylindre og andre produkter med bevægelig mekanisme må
ikke fmde sted .

FUNXION DØRGREB

Nålelejet i Funxion dørgreb er smurt fra fabrikken og kræver ikke

yderligere smøring.

DØRÅBNERE OG DØRLUKKERE

For at opnå optimal funktion skal dørdbnere og dørlukkere checkes

jævnligt. Døren sk,tllukke helt, men ikke med for stor kraft; døren må ikke

banke i og ej heller støde på væg eller lignende ved åbning. Låsen skal være

låst op før døråbneren åbner døren. Dørstop skal monteres.

LÅSEKASSER, MOTORLÅSE OG
LÅS EKASSER ME D MAG N ETKO NTAKT

Låsene er klar til brug; de indvenlige dele skal ikke smøres. Derimod

anbefales det at smøre fallen for hver 5000 åbninger, dog mindst en gang
hvert halve år med Ruko låsefedt.

BE..\1ÆRKIBrug ikke l1tsespray i l1tsekasser og motorl1tse .

Karm overføringen besh:ytter kabler til motorl1ts og lignende i overføringen

mellem dør og karm. Kontroller at karmoverføringen er hel, at den er fastgjort

på forsvarlig vis og at den ikke har skarpe knæk. Derudover skal karm

overføringen hænge frit uden at ko=e i forbindelse med omgivende ting.

EL-SLUTBLIK

De bevægelige dele af d-slut blikket smøres med Ruko Låsefedt for hver

5.000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år.

KORTLÆSERE OG TASTATURER

Disse kan rengøres med en fugtig klud. Læsehovedet renses to g,mge

med et rensekort. Iudsatte miljøer kan det være nødvencligt at rense
læserhovedet oftere.

I ~ J~) l;d~tl<.,' _"",:7. -:._----~--
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Rengøring
af malede
overflader



Godt malerarbejde koster penge og er dermed en inve
stering, som bør vedligeholdes.

Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for overflader
nes levetid, udseende og brugsegenskaber, men også
for indeklimaet.

Der er faktisk store gevinster at hente ved fornuftig
vedligeholdelse.

Malede overflader

Det er malebehandlingens opgave at supplere eller ændre en byg
ningsdels overflade, så den får egenskaber, der er hensigtsmæssige
for dens funktion. Alt efter overfladens art, placering og ydre
påvirkning kan malebehandlingen have

• Æstetiske formål
som fremhævelse af overfladekarakter, kulør og glans.

• Tekniske formål
som bestandighed mod slid, stød og slag, vandpåvirkning og
beskyttelse mod mug-/skimmelvækst.

Malebehandlingen kan endvidere nedsætte smudsmodtagelig
heden, lette rengøringen, den bør have god holdbarhed samt være
enkel at genbehandle.



Almindelige renholdelse
Renholdelse af malede overflader kan opdeles i to funktioner.

• Rengøring som led i klargøring før genbehandling
med maling.

• Almindeligt renhold, dvs. regelmæssig forebyggende
eller afhjælpende rengøring.

Snavs forekommer i to hovedtyper:

• Pigmentsnavs, der består af faste partikler (støv).

• Fedtagtig snavs, der består af fedt, olie og lignende
mere eller mindre flydende stoffer.

Sammensætningen af snavs varierer både med lokaliteten og med
årstiden, og en "normal snavs" eksisterer derfor ikke.



Rengøringsmetoder
Almindeligt renhold opdeles i følgende rengøringsmetoder:

Tør rengøring
Støvsugning. Den mest effektive metode til fjernelse af støver
støvsugning, der samtidig giver den fordel, at støvet fjernes fra
lokalet.

Afstøvning. En blød børste kan ikke binde støvet, og selvom
støvet fjernes fra den pågældende overflade, så bliver støvet i-
lokalet.

Den tørre støvklud er i så henseende bedre, idet den binder en
del af støvet.

Bedst er de imprægnerede papirservietter, der kan binde en
stor mængde støv.

Tør mopning. Til overflader som f.eks. trægulve - der ikke tåler
vand - er tør mopning en velegnet metode.

Fugtig mopning. Ved at fugte mopgarnet med opløsning af
rengøringsmiddel og/eller vand øges rengøringseffekten.

Våd rengøring
Hvis snavset sidder fast efter tørring, eller hvis der indgår fedt
stoffer, slår de tørre metoder ikke til.

JI

Spand, klud og børste. Ofte ses denne metode fejlagtig anvendh ••._
med een spand indeholdende vand og rengøringsmiddel. Resulta-
tet bliver i så fald snarere en jævn fordeling af snavset på over-
fladen end en egentlig rengøring.



Praktiske anvisninger
Rengøringsmidlet. Det er let at finde et rengøringsmiddel, der kan
gøre rent, idet man blot vælger et, der er "stærkt" nok. Men stærke
midler er aggressive, og problemerne viser sig først senere som
matte overflader, der holder på snavset; senere igen som ødelagte
overflader.

Ved våd rengøring er lakerede eller malede overflader bør der kun
bruges rengøringsmidler af typen: Universel rengøringsmiddel.

Dosering. Rengørings midlets effektivitet afhænger af doseringen.
Effektiviteten stiger med doseringen, men kun indtil en vis grænse.
Derefter falder effektiviteten, men midlets aggressive indflydelse
på overfladen øges. Følg derfor nøje leverandørens anvisning.

Bearbejdning. Ved fastsiddende snavs kan det være en fordel at
begynde med en befugtning med rengøringsopløsningen, og lade
denne virke i 5-10 min.

Ved våd rengøring af lodrette flader foretages rengøringen nedefra
og op. Rengøringsvandet må ikke kunne løbe ned over tørre steder,
for så efterlades der striber.

Pas på tilstødende flader, som kan beskadiges. Disse kan eventuelt
forud befugtes med rent vand eller tildækkes.

Efterskylning. Ved efterskyldning med rent vand fjernes rester af
rengøringsmiddel og snavs, så dette ikke sidder tilbage som slam.

Lofter og vægge. De mest sarte overflader, som kalk og limfarve,
tåler kun forsigtig afbørstning eller støvsugning.

Mat plastvægmaling vil, selvom den godt kan tåle den kemiske
påvirkning, være meget vanskelig at rengøre med våde metoder.
Snavset vil delvis trænge ind i malingfilmen og der efterlades som
synlige skjolder. Våde metoder kan også medføre en stedvis op
blankning af overfladen.

Halvblanke og blanke malinger er lette at renholde, men være
omhyggelig med eftertørring så striber undgås.

Gulve. Fugtig mopning vil ofte være tilstrækkelig.
Undgå sæbe og plejemidler der afsætter en film, som kan forhindre
genbehandling med lak eller maifing.



Krydsfiner. Det frarådes direkte at anvende våde rengøring på
lakeret eller malet krydsfiner. På grund af rengøringsmidlets lave
overfladespænding vil dette trænge igennem selv de fineste revner
og forårsage skade.

Afslutnings. Denne vejledning er på ingen måde fyldestgørende for,
hvordan malede overflader ren holdes. Vi har f.eks. ikke kunnet

berøre de mange forskellige former for specielle rengøringsbehov.
Men vi håber, at vejledningen belyser den nødvendige sammen
hæng mellem valget af overflade og kravet til renholdelse.

DANSKE MALERMESTRE
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Dyrup Online

Login

Side 1 af2

Find Dyrup MBK:

Byggemateriale/Nuværende behandling: Beton/Plastvægmaling Funktionsklasse: II Æstetiske og
middel funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling :
Plastvægmaling

DYRUP MBK Vedligehold Vægge

Tilstand og behov: c: Almindeligt vedligehold

Kodenummer: 00-1

Forudsætninger

Se forudsætninger I Teknologisk Instituts MBK eller rekvirer
fuldstændig behandlingsanvisning fra DYRUP Teknisk
Service.

Behandlingsanvisning

Vask med DYRUPGrundrens 3113

Udgipsning med Polyfilla 8206

1x pletning med slutbehandlingsproduktet

Malebehandling med

a) 1x DYRUPPlast vægmaling 6161, glans ca. 5

b) 1x DYRUPPlast Vægmaling Extra 6162, glans ca. 5

c) 1x DYRUPPlast Vægmaling 6175, glans ca. 7

d) lx DYRUPPlast Vægmaling 6185, glans ca. 10

e) lx DYRUPPlast Vægmaling 6180, glans ca. 20

Se i øvrigt Teknologisk Instituts MBK

DYRUPA/S Teknisk Service 39 57 93 00

Revideret juni 2003

http://extranet.dyrupgroup.com/wps/portal/.cmd/ActionDispatcher1 _pagr/1 061_pa.l 06/1... 07-06-05



Dyrup Online

Logln

Find Dyrup MBK:

'\14161(;

Side 1 af2

Byggemateriale/Nuværende behandling: Træ, massivt, høvlet/Plastemalje Funktionsklasse: II
Æstetiske og middel funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling : Plastemalje

DYRUP MBK Vedligehold Træværk, indvendig

Tilstand og behov: c: Almindeligt vedligehold

Kodenummer: 00-1

forudsætninger

Se forudsætninger i Teknologisk Instituts MBK eller rekvirer
fuldstændig behandlingsanvisning fra DYRUP Teknisk
Service.

Behandlingsanvisning

Vask med DYRUP Grundrens 3113

2x pletspartling med DYRUP Snedkeri Spartelmasse 6051

lx DYRUP Acryl Plast Mellemmaling 6275

Maiebehandling med

a) 2x DYRUP Plast Emalje 6233, glans ca. 33

b) 2x DYRUP Træ & Metal Acryl 6251, glans ca. 50

c) 2x DYRUP Træ & Metal Acryl 6291, glans ca. 80

Se I øvrigt Teknologisk Instituts MBK

DYRUP A/S Teknisk Service 39 57 93 00

Revideret juli 2003

http://extranet.dyrupgroup.com/wps/portal/.cmd/ ActionDispatcher/ _pagr/l 06/_pa.1 06/1... 07-06-05
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Dyrup Online

Logln

Side 1 af 1

Find Dyrup MBK:

Byggemateriale: Beton Funktlonsklasse: IIÆstetiske og middel funktionelle krav Nuværende
behandling: Plastvægmaling Forventet udfald: Dækket, lukket, glat og jævn flade Slutbehandling :
Plastvægmaling

DYRUP MBK Vedligehold Lofter

Tilstand og behov: C Almindeligt vedligehold

Kodenumrner:OO-1

Forudsætninger

Se forudsætninger I Teknologisk Instituts MBK eller rekvirer
fuldstændig behandlingsanvisning fra DYRUP Teknisk Service.

Behandlingsa nvisning

Vask med DYRUP Grundrens 3113
Udgipsning
1x pletning med slutbehandlingsproduktet
a) 1x DYRUP Bygningsmaling 6155, glans ca. 5

b) 1x DYRUP Plastvægmaling 6161, glans ca 5

c) 1x DYRUP Plast Vægmaling Ekstra 6162, glans ca. 5

d) 1x DYRUP Plast Vægmaling 6175, glans ca. 7

e) 1x DYRUP Plast Vægmaling 6185, glans ca. 10

f) 1x DYRUP Plast Vægmaling 6180, glans ca. 20

Se i øvrigt Teknologisk Instituts MBK

DYRUP A/S Teknisk Service 3957 9300

Revideret 12.1.2004

J\nvendte prodl.&kter
Klik her for at læse mere
om produkterne:

3113 DYRUP Grundrens
6155 DYRUP Bygningsmaling 05
6161 DYRUP Plast Vægmaling 05
6162 DYRUP Plast Vægmaling 05 Extra
6175 DYRUP Plast Vægmaling 07
6180 DYRUP Plast Vægmaling 20
6185 DYRUP Plast Vægmaling 10

http://extranet.dyrupgroup.com/v'/ps/portal/.cmd/ ActionDispatcher/ _pagr/1 06/_pa.l 06/1... 07-06-05



Dyrup Online

Logln

Side 1 af2

Find Dyrup MBK:

Byggemateriale/Nuværende behandling: Stål 'stang/rør/Plastemalje Funktionsklasse: II Æstetiske
og middel funktionelle krav Forventet udfald: Dækket, lukket og glat flade Slutbehandling :
Plastemalje

DYRUP MBK Vedligehold Metal, indvendig

Tilstand og behov: c: Almindeligt vedligehold

Kodenummer: 00-1

Forudsætninger

Se forudsætninger i Teknologisk Instituts MBK eller rekvirer
fuldstændig behandlingsanvisning fra DYRUP Teknisk
Service.

Behandlingsanvisning

Korrosionskla sse: o

Vask med DYRUP Grundrens 3113

Malebehandling med

a) 2x DYRUP Plast Emalje 6233, glans ca. 33

b) 2x DYRUP Træ & Metal Alkyd 4191, glans ca. 50

c) 2x DYRUP Træ & Metal Alkyd 4193, glans ca, 90

Se I øvrigt Teknologisk Instituts MBK

DYRUP A/S Teknisk Service 39 57 93 00

Revideret juni 2003

http://extranet.dyrupgroup.com/wps/portal/.cmd/ ActionDispatcher/ _pagr/1 06/_pa.l06/1... 07-06-05
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Hovedstophaner på rØri teknikskakte.

I teknikskakten findes de rør, som forsyner stueetagen, 1. sal og 2. sal
med varme, samt varmt og koldt vand.
På disse rør er der stophaner , som er placeret i teknikskab i stueetagen.

G:\B [B\[ PR\Essex Park, Tuustrup\Drift og vedligehold\Beboermuppe\fotoforkluring\Stophaner,doc



BRUGERVEJLEDNING
FOR
BOLIGENS VVS - ANLÆG I TEKNIKSKAB

Varmemåler, Måler, koldt vand Måler, varmt vand

Datablade på målere vedlægges.

Lågen kan åbnes med en mønt

I tilfælde af utætheder i boligens installationer, lukkes de respektive haner,
og den driftsansvarlige tilkaldes.



Fl '1bstemperatur grader C ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1-] -

Retildøbstemperatur grader C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5 -

Idriftsætning

Når man har bygget komponenterne rigtigt ind, begynder
Delta-teeh eompaet III sin funktion.

Normalvisning

Displayvisning.

Blank display. Denne tilstand fremkommer altid fem minutter

efter aktiv visning.

Delta-teeh eompact III råder over to visningsområder.

1. Driftvisning.

Ved tryk på den gule knap skiftes mellem:

Opsummeret energi siden idriftsætning Kwh

Displaykontrol, alle tal virker .

Displaykontrol, alle tal væk .

Forbrugt energi i perioden _

Fabrikationsdato indtil fØl'ste skæring, derefter sidste
selvaflæsningsdato .

Kontroltal .

2. Servicevisning.

Hold den gule knap nede i 5 sek.

Det øjeblikkelige flow (gennemstrømning) kbm/time .

Differenstemperatur grader C

Den øjeblikkelige ydelse kW ..

Forbrug af volumen i perioden Kbm .

Næste selvaflæsningsdato .

For at vende tilbage til normalvisning, hold knappen nede i 5 sekunder
eller vent 5 minutter.

-5-

-8-
-g-



Selvdiagnose

Delta-teeh eompact III-måleren har følgende diagnose-vis
ning:

Visning Årsag Hvad der skal gøres:

Noter målerstand

Plomber

• Plomber energimålerog fremløbstemperaturføler.
Teehem klæbeplomber er medleveret.

FremLføler €l.
kabel defekt

Returføler registrerer
en højere temperatur
end fremløbføler

Viserfunktionen er koblet

til at spare strøm.

Gennemstrømnings
retning i måler forkert

Måleren vedvarende
defekt.

techem
~~

Udskift måleren

Monter følere
korrekt

Udskift måleren

Måler i orden

Vend målerhus og
kontroller at den er
monteret i returled

ningen

Udskift måleren.

Når noget ikke fungerer

Før man selv giver sig til at søge efter en fejl i energirnåleren,

bør man undersøge følgende ting:

• Er der varme på?,- kører cir~ulationspumpen?

• Er afspærringsventilerne helt åbne?

• Er rørledningerne rene? Rens evt. filteret.

• Er alle dele rigtigt plomberet (Manipulation?)

• Er der dimensioneret rigtigt?

Hvad skal man gøre ...7

Når temperaturerne vises, men ingen vandstrøm.

• Kontroller at retningen af vandstrømmenen er rigtig. Ret om nød
vendigt.

• Afmonter måler; blæs luft igennem og se, om vingehjulet drejer, el.
om + tegnet i viserdelen blinker (som tegn på, at der er gennems
trømning).

• Vingehjulet kunne være blokeret af et fremmedlegeme.

Hvis det ikke hjælper: Udskift måleren.

Andre modeller

Delta-teeh eompaet III fås i mange udførelser:

• med op til 6 m følerkabel, til indbygning i fremløb

• til trådløs aflæsning med et radiomodul

• for M-bus til computerstyret aflæsning med impulsudgang med 10
100 1/ impuls.



,=-teehem---"'--- ...",---

Funktion

Måleren viser! på et letaflæseligt tælleværk, den aktuelle
viserstand.

Kvalitets vandmålere til varmt
og koldt vand

Vario S fra Teehem
- kendt kvalitet

i nyt design
Anvendelsesområder

Måleren kan leveres til enten 90°C (varmt
vand) eller til 300( (koldt vand).

Driftsforhold

Måleren er en flerstrålemåler hvilket garanterer stor måle
nøjagtighed! selv ved lavt forbrug.
Måleren er ufølsom overfor turbulens i vandstrømmen før og
efter måleren.

Varia S kan leveres med Q-max 1!5 m3(h.

Ved reparation eller udskiftning kan aflæsningsdelen umid·
delbart udskiftes af vore montører! således at

forbrugsmålingen kan fortsætte uden afbrydelser.
Målerhuset forbliver i rørinstallationen.

/// Moderne design
/// Let aflæselig
/// Driftssikker

/// Nem vedligeholdelse

Godkendelser
900( D93 6.331.48 KlasseA
30°C D93 6.131.17 KlasseA

, Tlf, 87 ///CLORIUS



Fugtalarm i teknikskakt

For at sikre mod vandskade ved teknikskakt i tilfælde af evt.
lækage, er der installeret en fugtalarm i skakten.

Selve fugtalarmen er en ca. ø 100 mm. plastdåse, som ligger i
bunden af skakten.
Alarmen er forsynet med en wire, som er fastgjort til et rør i synlig
højde, således at alarmen kan hales op for service m.v.

Alarmen er energiforsynet med et batteri, som kan holde min. 5 år.
Batterierne udskiftes med 5-års interval overalt i ejendommen af
den driftsansvarlige.

Dersom alarmen lyder:
Teknikskakten inspiceres omgående.
Hvis der konstateres vand i skakten lukkes stophaner,
og den driftsansvarlige tilkaldes.

Taastrup\Dri[t



Essex Park

Tillykke med deres nye bolig.

Der er i boligen installeret følgende hvidevarer.

Indbygnings ovn HB 20021 OS
Kogesektion ET 715501
Køle- fryseskab KSV 28321
Opvaskemaskine SGU 53E42SK
Vaskemaskine WFL 2451 SN
Tørretumbler kondens WTE 84100SK

På disse hvidevarer er der 2 års reklamationsret fra installations datoen.

Ved tilbehør eller reklamation kontaktes:

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 1
2750 Ballerup
TIt. 44898985

www.siemens-hvidevarer.com / www.bosch-hvidevarer.com



Danfoss
Rad iatortermostater

Indstil temperaturen
o •

og spar pa energien

Indstilling af temperaturen
Indstil termostaten på indstillingshåndtaget, indtil du opnår den
temperatur, du ønsker i rummet. Når du har fundet temperaturen,
behøver du ikke gøre mere - termostaten klarer resten.

Ved indstilling 3 fastholdes temperaturen automa
tisk på ca. 20 °e.

[> Hvis du ønsker en lavere temperatur, fx 17 °e i
soveværelset, ændrer du indstillingen til 2.

[> Hvis du ønsker en højere temperatur, fx 23 °e i
badeværelset, så skal du ændre indstillingen til 4.



HÅRDE HVIDEVARER

På indflytningstidspunktet findes brugsanvisningerne til
hårde hvidevarer samlet i en køkkenskuffe.

Beboer indsætter brugsanvisningerne i dette afsnit i
plastlommen.



"Gratisvarme" sparer på energien!
Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver
varme og hæver derfor temperaturen i rummet. Det kaldes
"gratisvarme".
Termostaten registrerer gratisvarmen og lukker for varmen til
radiatoren, så den bliver kold.
Når der ikke længere er nok gratisvarme, vil termostaten auto
matisk åbne, og der vil igen komme varme i radiatoren.

Natsænkning
For at spare på energien kan det være en god ide at sænke
rumtemperaturen om natten, eller når der ikke er nogen hjemme.

Udluftning
I varmesæsonen bør vinduerne kun åbnes kortvarigt for frisk
luft.

Hvis det er nødvendigt at lufte ud i længere tid, bør termostaten
indstilles på *.

Frostsikring
Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du roligt indstille
termostaten på *.Ved denne indstilling vil termostaten fast
holde rumtemperaturen omkring 7-8 °e, hvilket beskytter rum
met mod frost.

Tildæk ikke termostaten!

Termostaten skal være LstandtiLatregistrereJemperaturenL _
rummet.

Hvis den fx sidder skjult bag tykke gardiner eller møbler, skal du
bruge en termostat med fjernføler.

Rengøring
Termostaten kan rengøres med milde rengøringsmidler som fx
opvaskemidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, opløsnings- eller
blegemidler, da de kan skade radiatortermostaten.

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter,
herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Oanfoss og Danfoss-Iogoet er varemærker tilhørende Danfoss NS. Alle rettigheder forbeholdes.

Danfoss A/S
Salg Danmark
Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Telefon: 8948 9111
Telefax: 8948 9311
E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

© Danfoss DKCD 02/2003, VI.31.D2.01



GULVVARME I BAD
Danfoss Returtermostat FJVR

Brugervejledning

På Deres varmeanlæg er monteret Danfoss ter
mostatiske returventiler. Ventilerne har til opgave
at sikre, at den ønskede temperatur på retur
vandet ikke overskrides.

Temperaturen på returvandet kan varieres med
indstillingen. Hvis udetemperaturen falder, skal der
bruges mere varme, og derfor stilles termostaten lidt
op, fx. fra 2 til 3.

Det varer nogle timer, før ændringen kan mærkes
som en temperaturstigning i rummet.

Tallene på termostatens skala er en indstillings
hjælp, der ikke fortæller noget om den faktiske
rumtemperatur.

Generelt gælder:
Små talværdier = lille varmeafgivelse
Store talværdier = stor varmeafgivelse

Sammenhængen mellem indstillingstal på termostaten og tempera
turen på returvandet ses af nedenstående skala.

10 20 30 40 45 50 60 65 70 800e

I laveste indstilling er rummet frostbeskyttet, idet termostaten
åbner, når vandets returtemperaturer falder til ca 10 oG.

FJVR kræver ingen vedligeholdelse.

Danfoss Salg Danmark
8361 Hasselager Telefon 89 48 91 11 www.danfoss.dk



Gode råd om

brug af

varmeanlægget

Udluftning

Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringsperioden
også soveværelsesvinduet.
Luft så ud 2 eller 3 gange i døgnet på følgende måde:

Luk alle radiatorventiler. Abn, derefter samtlige vinduer og døre
ca. 5 min., således at al fugt og dårlig luft bliver trukket ud.
Luk derefter alle vinduer og døre igen - også soveværelsesvin
duet - og indstil radiatorventilerne på nøjagtig samme indstilling
som før. Nyd derefter det friske og stadigt varme klima i
lejligheden.

- Dug indvendigt på termoruder er altid tegn
på, at der udluftes for lidt.

Termostatventilerne
er frostsikrede

Falder temperaturen under l-Soe,
så åbner termostaten automatisk,

selvom den tilsyneladende er lukket.

Pas på
ved åbentstående vinduer hvis temperaturen er under l-Soe.
termostatventilen åbner altid



.5.k.a.l vi bruge alle. radiatorer?
Vi sænker temperaturen på radiatorvandet og tager flere
radiatorer i drift

Flere radiatorer med lavere temperatur = samme varme

lejligheden med STORE besparelser til følge.

Derfor - brug alle radiatorer!

Skal vi også have varme i
soveværelset?

Ja, alle rum skal være opvarmede

Dog behøver ikke al/e rum at have samme temperaturer, f.eks.
stuen 21°C - soveværelse 1SoC.
Men ved for stor forskel mellem stuetemperatur og soveværel
sestemperatur, vil varmen trække igennem de altid dårligt
isolerede skillevægge og utætte døre, og varmen kan ikke holdes
i stuen - man begynder at fryse.

Hvis vinduet i soveværelset tillige står
åbent, så er den helt gal.

Må vi lukke af for varmen, i rum vi
aldrig bruger?

Nej, helt lukke af har bygningen ikke godt af, men er rummet tæt,
så varm luft ikke kan trænge ind og afgive fugt, kan man stille
termostaten på f.eks. 1 og således holde 12-14°C.

Husk dog at indervægge er uisolerede.
Et koldt rum kan derfor medføre, at man
ikke kan holde varmen inaborummene.

Skal vi så sove i et varmt
soveværelse?

NEJ

Men før man går i seng, skal der lukkes for varmen, og luftes
godt ud, så soveværelset er frisk og køligt til natten.
Skru så i øvrigt op for varmen igen om morgenen.

Skru altid ned ved udluftning.



Danfoss
Radiatortermostater

Indstil temperaturen
o •

og spar pa energien

Indstillings
håndtag

Indstilling af temperaturen
Indstil termostaten på indstillingshåndtaget, indtil du opnår den
temperatur, du ønsker i rummet. Når du har fundet temperaturen,
behøver du ikke gøre mere - termostaten klarer resten.

Ved indstilling 3 fastholdes temperaturen automa
tisk på ca. 20°C.

t> Hvis du ønsker en lavere temperatur, fx 17 °e i
soveværelset, ændrer du indstillingen til 2.



"Gratisvarme" sparer på energien!
Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver
varme og hæver derfor temperaturen i rummet. Det kaldes
"gratisvarme".
Termostaten registrerer gratisvarmen og lukker for varmen til
radiatoren, så den bliver kold.
Når der ikke længere er nok gratisvarme, vil termostaten auto
matisk åbne, og der vil igen komme varme i radiatoren.

Natsænkning
For at spare på energien kan det være en god ide at sænke
rumtemperaturen om natten, eller når der ikke er nogen hjemme.

Udluftning
I varmesæsonen bør vinduerne kun åbnes kortvarigt for frisk
luft.

Hvis det er nødvendigt at lufte ud i længere tid, bør termostaten
indstilles på *.

Frostsikring
Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du roligt indstille
termostaten på *. Ved denne indstilling vil termostaten fast
holde rumtemperaturen omkring 7-8 °e, hvilket beskytter rum
met mod frost.

Tildæk ikke termostaten!

Termostaten skaLvære i stand til at registmætemperaturen i
rummet.

Hvis den fx sidder skjult bag tykke gardiner eller møbler, skal du
bruge en termostat med fjernføler.

Rengøring
Termostaten kan rengøres med milde rengøringsmidler som fx
opvaskemidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, opløsnings- eller
blegemidler, da de kan skade radiatortermostaten.

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter,
herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-Iogoet er varemærker tilhørende Danfoss NS. Alle rettigheder forbeholdes.

Danfoss A/S
Salg Danmark
Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Telefon: 8948 9111
Telefax: 89489311
E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk
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BRUGERVEJLEDNING FOR HÅNDBRUSER OG BLANDINGSBATTERIER:

Håndbruser:

Almindelig rengøring i det daglige.
Ved let tilkalkning kan kalken gnides af kunststofknop
perne (rup-clean).
Ved kraftig tilkalkning kan hele brusehovedet lægges i
en skål med alm. husholdningseddike natten over,og
skylles igennem.
Undgå at adskille brusehovedet eller afmontere
slangen.

Blandingsbatterier i bad og køkken er forsynet med
luftblander også kaldet en perlator.

Når blandingsbatteriet begynder at sprøjte eller give en
mangelfuld og ujævn stråle, er det tid til at rense og
afkalke luftblanderen.

Luftblanderen skrues af, adskilles, renses for småpar
tikler og lægges i kalkfjerner, f.eks eddike.
Sidder luftblanderen fast, kan en skiftenøgle med
mellemlæg af en klud være en hjælp.

Luftblanderen samles og genmonteres.
Stram til med fingrene.

fe



Armaturets overflade og funktion er efterset og
kontrolleret inden afsendelse fra B0RMA. For at

bevare overfladens egenskaber bedst muligt er det

nødvendigt at følge retningslinierne anført neden
for.

Kromoverflader

samt forgyldt, poleret messing bør renses med

en blød klud og et flydende, syrefrit rengørings
middel uden slibemiddel eller med sæbevand.

Kalkrester

kan fjernes med almindelig husholdningseddike_

Fa'rvelakerede overflader

vil ved brug af rengøringsmidlei med slibemidler

miste overfladeglansen. Til rengøring må derfor

kun anvendes rent vand eller fortyndet opvaske

middel. Kalkrester kan fjernes med almindelig

husholdningseddike. .

LuftbJaildere

renses for kalk ved at lade dem stå i blød i
husholdningseddike, indtil kalken er opløst.

BØR
af De

BØRMA A/S TULlPVEJ l
TEl. +4575841010
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TERM 1510DNY & 1515DNY MINITERM 1560D + 68600 Nr. Børma Nr. VVS Nr. Artikel

5835LWWW 74.5111.16150rt pindgreb f.
vandregulering

2

5836LWWW 74.5111.171 50rt pindgreb f.
tempo regulering

3

5845 DWWW74.5111.204 Håndhjul f. vand-

regulering, krom

I~
45844DWWW 74.5111.234 Håndhjul f. tempo

regulering, krom
5

RlT00200 74.5111.1905topring (snegl)

6

RlT00100 74.5111.381Filter i pose (10

stk.)

7

R521802D 74.5111.320Omløber, krom

8

R982008 D74.5111.450Rep. sæt incl.
kontra- ventil, krom

9

R749023W 74.5111.189O-ringe f. Term (

Dele specielt for ny Term_ Fra 1997

10

RlT00300 74.5111.193Term regulerings-
enhed f. 722230-31-32

11

5571YWWW 74.5111.184Yentiloverdel 32

mm f. 722230-31-32

Oktober 2004



MINILUX II 2200, 2201 &. 2238 " . . Nr. BørmaNr. VVS Nr. Artikel

4 R6970WWW 74.5110.395 22 x l mm

Sokkel u/lov

Sokkel m/lov

O-ring for sokkel

19 R542635DW

19 R542636D

20 R729335WW

11 R978491W 74.5111.558 Tandringe

19 R978400W 74.5111 .432 Flexslange med

flet, 2 stk.

9 R378128W 74.5111.489 Mærkeknap, sæt

u. spareknap k/v

17 R978521W 74.5118.802 Bespænding M8

16 R7402WWW 74.7316.110 Bundventil kpl.

15 R350605D 74.5111.540 Løftestangkpl.

14 R978466W 74.5111.666 Rep. sæt

8 R362113D 74.5111.460 Greb kpl. uden

spareknap,

R961604W 74.5111.559 Rep.sætf.tud

R6970WWW 74.5110.395 Luftblander

7 R973014D 74.5111.470 Greb kpl. med
spareknap, kold

7 R973013D 74.5111.480 Greb kpl. med

spareknap, varm

6 R729081W 72.8090.113 O-ringe 10 stk.

13 R749015W 74.5111.621 Bundpakning
EPDM 40 SH

12 S571VWWW 74.5111.184 Ventiloverdel

32 mm, varm
12 S571KWWW 74.5111.185 Ventiloverdel

32 mm, kold

10 R372739W 74.5111.549 Dækskive

2 R403311 D 75.8058.110 100 mm Ctud

Speciel (B0RMA)

Indtil august 1999:
18 R978379W 74.5111.419 Kobberrør, rå

18 R978379D 74.5111.420 Kobberrør, krom

18 R978399W 74.5111.430 Flexslange uden

flet, 2 stk.

R401303D 72.8058.320 200 mm U·tud

Efter august 1999:
18 R978379W 74.5111.390 Kobberrør, rå

18 R978379D 74.5111.420 Kobberrør, krom
m.10x1 mm

k/v

o[~

UJ

>

o
UJ

O
O
-I
a.
X
UJ

Priser m.v. Se side 86-87

164 Oktober 2004
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BRUGERVEJLEDNING FOR RENGØRING AF GULVAFLØB I BADEVÆRELSE.

Gulvafløb.

( I område hvor der ikke er kælder, kan der i stueetage
forekomme gulvafløb uden indsats).

Rengøring af rist på gulvafløb:
Rist på gulvafløb kan løftes op ved at skrue to små
skruer ud.

Risten er herefter løs og kan rengøres.

Indbygningsvandlås

Rengøring af indbygningsvandlås i gulvafløb:
Vandlåsen rengøres ved at løfte den op og fjerne dens
indholdet med hånden eller gennemskylle vandlåsen
kraftigt med rent vand.

For at lette genmonteringen kan det anbefales, at
gummitætningen gnides ind i opvaskemiddel.

Vær opmærksom på at vandlåsen sidder korrekt. Hvis
ikke gummiringen sidder korrekt kan der trænge
kloakluft op i rummet.

Risten genmonteres.

Rist og vandlås rengøres efter behov 1 til 2 gange
årligt.
Hvis gulvafløbet stopper skal det omgående renses

PR\EsS2X Park, Taastrup\Drift og



BRUGERVEJLEDNING FOR RENGØRING AF VANDLÅS UNDER VASKE.

Vandlås

Rengøring af vandlås under køkkenvask:

Rengøring af vandlås under håndvask:

Sæt en skål eiler lignende under vandlåsen.
Adskil vandlåsen ved at dreje underdelen af
(drej mod uret).
Rengør underdelen.
Rens det faste rør.

Vær omhyggelig med at få placeret gummiringen
korrekt ved genmontering.
Kontroller at vandlåsen er tæt.

If" ""-'-"1.J,
f:

d. ~f.---. \~-... ~:lk~:~~~:;~~~~~~e;t~:~~:~r:~~:~~~:n~ : Afmonter kun bøjning.

,"; r. Rengør vandlåsen. (Brug badeværelset)-.. t;: Vandlåsen genmonteres. Vær omhyggelig med at få

K j placeret pakninger korrekt ved genmontering.E: . : . ~ Kontroller at vandlåsen er tæt.
Dækplade kan afmonteres.
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VENTILATION
For at sikre et godt indeklima, skal der være et luftskifte i boligen,
svarende til mindst 0,5 gang i timen.

Tilførsel af ude luft

Friskluftventiler i vinduer eller døre.

Disse ventiler gør det muligt at få luft ind selvom
vinduet er lukket.
Lad ventilerne stå åbne.
Hold ventilen ren,
Ventilen må ikke blokeres.

Husk at forudsætningen for at suge luft ud af boligen, er
at tilføre erstatningsluft i samme mængde!!!

Fjernelse af inde luft

I Øvrigt

Udsugningsventil i badeværelse
Udsugningen fjerner luft, og sikrer at luften i
badeværelset ikke spreder sig til andre rum.
Ventilen rengøres med vand og almindeligt mildt
rengøringsmiddel. Brug klud/svamp og en
rediatorbørste.

VENTILENS INDSTILLING
o

MA IKKE ÆNDRES

Emhætte i køkken
Tænd for øget drift når der laves mad, koges vand e.t.e.
Om brug og vedligeholdelse af emhætten, se dette
afsnit - AFSNIT 15..

Udluftning
Selvom der altså foregår et luftskifte som beskrevet
ovenfor, skal man alligevel selv sørge for at :
LUFTE UD
Se afsnittet: Undgå fugtskader. AFSNIT 17.



Deres køkken er u
EXHA-.JSTOs effe

IlydsvagJ' e~ihætte E
I "::C),':-":

Emhættens funktion
Din EXHAUSTO emhætte har to driftsformer:
Forceret (kraftig) ventilation og grundventilation.
Forceret ventilation anvendes under madlavning.
Emhætlen indstilles til forceret ventilation på
betjenings-panelet (se bagsiden). Efter max. 60 min.
går udsugningen tilbage tilgrundventilation.
Selv når emhætten ikke er indstillet Iii forceret
ventilation, vil der være en svag udsugning i
grundventilationsindstillingen .

EXHAUiSTO

EB

Emhættebelysning
Emhælten er monteret med11W lysstofrør
(lavenergi), der opnår sin maksimale lysstyrke
30 sekunder efter, at den er tændt.

Brugervejledning
ESL12l.lf140 e

Betjening afi~FSL1~~m:1140

ESL 120 og 140 em,®i:Btterf

Fedtfilter()~'!§øj;
Filtret tages ud ved at
beggefiltergreb.
Emhætlens filter skal re

opløseligt middel, fx op,
rengøringsmiddel. Filteret taler maskinvask i opvaske
maskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af,
hvor ofte emhætlen er i drift.

Nar filteret udtages for rengøring, skal emhætlen samtidig
rengøres indvendig. Specielt skal spjældarrangementet
rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

ESL 100 emhætteserien er et

kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO.
Hvis emhætten ikke fungerer optimalt,
så kontakt vicevært eller anden fagmand.

EXHAUSTO

tB
EXHAUSTO

Glasrude ~
Glasruden pa udtr;33ksemhætle ESL 140 (t$~'
udtages let ved at løfte og trække ud.

~~~~~~~æ,"g'"nld" ''tøJ:/~y(.J,
EXHAUSTO AIS

Odensevej 76 DK·5550 Langeskov
Tel.. +45 6566 1234 Fax +45 6566 1110

into@exhausto,ok wwwexhaustO.Ok



BoligventUation EBV

LUFTMÆNGDER
UDSUGNING

Forudsætninger
Bygningsreglementet (BR 95) stiller krav om, at der i
enhver boligenhed skal være et minimum luftskifte

på 0,5 gang pr. time og desuden skal nedenfor

nævnte minimum udsugede luftmængde fra køkken og

bad også være opfyldt. Endvidere skal boligen heden

tilføres erstatningsluft mindst som den udsugede luft

mængde.

Køkken
For at opfylde BR 95 skal der fra et køkken udsuges

en grundluftmængde på minimum 20 l/s (72 m'/h).

Udsugningen skaf foretages via en emhætte, der er
placeret umiddelbart over komfuret.

Ved EBV-anlæg med forceringsmulighed ønskes en

høj emoptagningsevne. Med ESL 130 og volumen

skærm opnås dette ved 140 m·/h.

Toilet og badeværelse
For at opfylde BR 95 skal der fra et badeværelse
udsuges en luftmængde på 15 I/s (54 m'/h).

Udsugningen bør placeres så højt som muligt i rum

met og så tæt på "forureningskilden" som muligt.

• ingen forceririgsmulighed

Køkken
Grundventilation

= 20 l/s (72 m'/h)
Forceret ventilation

= 40 l/s (144 m'/h)

(')ooN
:'i
...,

Placeringen bør derfor være i umiddelbar nærhed af
toilet, bruseniche eller badekar.

Toilet uden bad og bryggers

For at opfylde BR 95 skal der fra et toilet uden bad

og bryggers udsuges en luftmængde på 10 lis

(36 m'/h).

Beboelsesrum
Der skal tilføres erstatningsluft til alle boligens

beboelsesrum svarende tilden udsLigede luft

mængde, der foregår via køkken, bad og toilet.

Badeværelse
Grundventilation

= 15 I/s (54 m'/h)

Beboelsesrum
Udeluften tilføres

beboelsesrummene,

og udsugningen fore

går via køkken og
badeværelse

Køkken ~

$

Dimensioneringsregler 9 01



1 i6~



VELFAC 200 VELFAC 100
VELFAC liDO

...J

I

Friskluftventilen er indbygget i

karmen og gør det muligt at lufte ud

uden at åbne vinduet. på udadgående

vinduer åbner du ventilen ved at give

den et fast tryk med fingeren på

markeringen i den ene eller begge
ender af ventilen.

på indadgående altandøre og vinduer
åbner du friskluftventilen ved at

skubbe glideren til højre.

Tilførsel af ude luft

Friskluftventiler i vinduer eller døre.

Disse ventiler gør det muligt at få luft ind selvom
vinduet er lukket.
Lad ventilerne stå åbne.
Hold ventilen ren,
Ventilen må ikke blokeres.

Husk at forudsætningen for at suge luft ud af boligen, er
at tilføre erstatningsluft i samme mængde! ! !
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Undgå fugtskader -luk vinduet op!
--""Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som følge af fx

madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige
luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsska

delige påvirkninger (husstøvmider).

• Mange tror, at en lejlighed »ventilerer sig selv«, men det er
sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes
tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden.
• I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsan

læg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsven
tiler i eller nær loftet. Disse skal være åbne og holdes rene for at

virke effektivt. Ofte findes også udeluftventiler i eller nær ved

vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem
køkken og bad. Disseventiler bør altid holdes åbne.
• I ældre ejendomme med »trækruder« - små ventilationsruder 
kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok
friskluft.

• HUSK: LUFT SÅ MEGET UD, AT DER IKKE KOMMER DUG PÅ
RUDERNE.

• Selvom der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til
fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af
rimelige mængder friskluft ikke de store penge.
• Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogen
lunde ensartet opvarmede.

• I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggefugt. Udluft

derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny
lejlighed.
• Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre

eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for flere
udluftninger end før.

• Især hvor der ryges, er det en god ide altid at holde udeluftventiler

åbne eller at lade »trækruder« stå på klem.
• Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår
fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med
det samme.

• HUSK: ET GODT INDEKLIMA FORUDSÆTIER GOD VENTI
LATION.

• Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen.
• Vend madrasserne af og til.
• Lad ikke soverum være helt uopvarmede.

• Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det
fri eller eventuelt til boligens andre rum.

i soverumi opholdsrum

• Luft ud et par gange om dagen eller benyt udeluftventiler,
hvis sådanne findes.

• Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere ud
luftning.
• Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes.
• Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod
en ydervæg - rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers
kan der komme mugpletter på væggen.

i køkken

• Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller,udsugnings
ventil.

• Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventi
lator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning.
• Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der
ikke så megen fugtighed ud i køkkenet.
• Luft godt ud under og efter madlavning.

i baderum

• Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugnings
ventil.

• Undgå så vidt muligt tøjvask og især tøjtørring i lejlighe
den - men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og
sørg for god udluftning.
• Luft godt ud efter badning.
• Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbleren bør føres
direkte til det fri.

SBI-ANVISNING 76 . 5. UDGAVE· ISBN 87-563-0962-7 . COPYRIGHT STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1997
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ANTENNE

I dette afsnit kan beboeren indsætte senere modtaget materiale.
F.eks.:

Pakkevalg.
Ændringer af kanaler.
Etc.

G:\BIB\!PR\Esscx Park, 'raaslrup\Dritt og vcdligchold\Bcr.ocrmappe\Tekslark\Antenne.doc
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SSS SIEDLE

Betjeningsvejledning for
Siedle-Vario dørtelefonanlæg

Ved hoveddøren

Boligen kaldes ved indtrykning af trykket til højre for
navneskiltet. Når telefonen afløftes i boligen tales
der klart og tydeligt. Døren kan åbnes når der høres
et klik.

I Boligen

Opkaldet fra hoveddøren besvares ved at afløfte

telefonen. Tal som i en almindelig bytelefon.
Døråbning foretages ved at indtrykke knappen på
højre side mrk. med nøglesymbol. Pålæg telefonen
efter brug.

Afbrydelse af telefonen

Ønsker De at afbryde telefonen, trækkes den lille
plastictab ud og telefonrøret placeres her - se
tegningen. Telefonen er afbrudt sålænge røret er
placeret her.

Vedligeholdelse.

For at bibeholde Siedle dørtelefonsystemernes
elegante udseende anbefales regelmæssig rengøring
med mild sæbe. Bagefter aftørres dørtelefonen med
en blød klud.
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<!> envac
AUTOMATED WASTE COLLECTION

Essex Park, Tåstrup
Brugervejledning for skraldesuganlægget

Vi kommer og suger affaldet!

I opgangen er placeret skaktlåger på etagerne.
Her skal husholdningsaffaldet smides ind.
Under skakten er der en affaldstank hvorfra

affaldet suges ud!

Hvordan skal De smide affaldet ud?

G .,

Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i
almindelige
15 liters skraldeposer, og at de lukkes
med knude før affaldet smides i skakten.
Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i
systemet.

Skraldesugbilen kommer en gang om ugen og
suger tankenes indhold væk.

Skraldesugbilen fungerer som en stor støvsuger,
og tømningen af de 36 affaldstanke i bebyggelsen
tager ca. 45 minutter.

Fordelene er bl.a. at lugtgenerne forsvinder når
man har skraldesug, og De bliver fri for støj i gård
miljøet. Der er intet støv eller tabt affald, og det
hele kan klares af en mand.

Hvad med resten af affaldet?

G SkaktJåge .,

Mobilsugetsnk

Skraldesuganlægget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i
rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap i store stykker, hele pizzabakker,
aviser i bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o. lign. må
under ingen omstændigheder smides i skraldesuganlægget.

Storskrald, papir, flasker og farligt affald

Disse ting hører IKKE til i skraldesuganlægget.
Ejendomsfunktionæren vil orientere Dem om hvor De kommer af med den slags affald.

Med venlig hilsen
Envac Danmark AIS

Maj 2005
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Side l af l

Vibeke Olsen

Fra: Bo Bertelsen (bbe@essex.dk]

Sendt: 11. september 2007 11:06

Til: Vibeke Olsen

Emne: Vedligeholdelse af træafskærming på altan

Hej Vibeke

Hvis beboer begynder at spørg om hvad de skal behandler deres afskærmninger med så skal de bruge.

Farveløs cedertræolie.

Med venlig hilsen
Essex Development AIS

Bo Bertelsen
Projektleder

11-09-2007


