
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägarhandbok 

Produktserien – Drutex PVC Fönster 

 

Tack för ditt förtroende och val av fönster från Fönsterfint 
Vi är stolta över att du valt produkter från Fönsterfint. Fönster köper man oftast bara en 

gång i livet. Därför är det viktigt att de håller, länge. Vi lämnar en generös 

produktgaranti eftersom vi vet att våra fönster håller högsta kvalitet. Vårt mål är att du 

ska få största möjliga glädje av dina fönster, länge. Hur du själv tar hand om fönstren 

och underhåller dem har stor betydelse för deras funktion och livslängd. 



Underhållsföreskrifter PVC Fönster 

 

Underhåll av glas 
• Glasytan ska vara fri från löst sittande grus och skräp, innan rengöring av glaset. 

• Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som är avsedda för glas.  

• Starka eller slipande rengöringsmedel, skall aldrig användas för rengöring. 

• Rengöringsutrustning ska vara rena för att undvika repor. 

• Glas ska inte rengöras vid höga temperaturer eller i direkt solljus. 

• Metallskrapor eller rakblad får aldrig användas på glas. 

 

Rengöring av PVC  
• Vanligt löst sittande smuts rengörs lättast med ljummet vatten och tex YES 

Diskmedel. Vid svårare smuts kan man använda Vim Cream Classic men 

försiktighet krävs.  

• Se även till att rengöra beslag, trösklar, karmar m.m. 

 

Underhåll av stängningsbeslag & låscylinder  
• Låscylindrar är bra att underhålla innan vintern kommer, men kan även behövas 

oftare beroende på väder och slitage. Smörjning förhindrar kondens och 

isbildning. Använd låsspray inte olja eller fett.  

• Smörj alla rörliga delar minst en gång per år med vattenfritt mineralsmörjfett eller 

syntetiskt smörjfett 

 



Underhåll av tätningslister  
• Tätningslister skall hållas rena. Torka av tätningslisterna vid behov med vatten och 

lämpligt rengöringsmedel. Skadade tätningslister ger luftläckage och skall bytas. 

Kontakta oss för mer information om det händer. 

 

Underhåll av trösklar 
• Standardtröskel i PVC ska hållas ren från smuts  

• Aluminiumtröskel ska hållas ren från smuts 

• Trätröskel som är tillval till våra utåtgående altandörrar oljas in efter behov. 

 

Garantivillkor 
• 10års garanti på hela produkten 

• Garantierna gäller inte vid felmonterade produkter 

• Produkterna måste underhållas för att garantierna ska gälla   

 

 

 

Fönsterfint i Skåne AB 

Hemygdsgatan 2 

E-post info@fonsterfint.se 

Telefon 0435-10380 

 


