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Vedligeholdelsesvejledning og instruktioner for FENESTRA tagvinduer

FENESTRA Tagvinduer EXCELLENT og THERMICAL Serierne er overfladebehandlet med en miljøvenlig beskyttelsemaling/lak af 
typen TEKNOS, denne miljøvenlige overfladebeskyttelse og lak, danner såvel grundmaling som toplak i henhold til 
produktbrochuren., enten det drejer sig om grundbeskyttelse eller dekorativ overfladebeskyttelse. Teknos systemer beskytter såvel
mod UV stråling, sollys, fugt, svamp og blåskimmel. Det anbefaless at følge forskrifter for at sikre at produktet fungerer problemtfrit 
år efter år. FENESTRA vil da helt og fuldt leve op til dine forventninger og specifikationer: 

1. Beskyttelse af Fenestra tagvinduet under indbygning i tagfladen.
Indbygger du et vindue i en bygning der er under opførelse, og der fra tid til anden skal foregå videre arbejder på og omkring 
FENESTRA tagvinduerne, anbefales at beskytte dette med plastfolie, tape af typen Scotch3M 2080. Tesa 4334 eller Tesa 5258 
kan anbefales som hjælp ved beskyttelses processen. Og for at undgå overfladeskader på Top lak eller karm, ramme, beslagdele. 
Specielt hvis udefra kommende fugt, regn, sne eller fugt fra rummet utilsigtet kommer i kontakt med dele af vinduet, kan dette 
medføre varige skader på overflade og beslagdele. Ventiler derfor rigeligt og kontrolleret for at ventilere fugt ud. Relativ 
luftfugtighed må være under 70 % og temperatur ikke under 20 grader. Overholdes disse forhold ikke kan det medføre skader på 
produktet. 

2. Ventilation under byggeprocessen. 
Vinduesmontagen foretages ofte før huset, rummet, bygningen er færdiggjort med slutmaling eller andre konstruktive aktiviteter.
Udtørrings proces medfører at en betydelig mængde vand og fugt som skal ventileres ud til det fri fra rummet. Fugten fra rummet
absorberes delvist af karme og rammer, denne fugt skal således også ventileres ud og væk fra rummene, så den anbefalede 
relative luftfugtighed i beboelses rum bliver overholdt. Overholdes disse forhold ikke kan dette medføre varige skader på elementer. 

3. Daglig anvendelse 
For at sikre god funktion og lang levetid på produktet skal følgende overholdes: 
� Rengøring og afvaskning af vindue og glas. 

 Tagvinduet har vendefunktion som kan anvendes ved rengøring af udvendige vinduesflader. Vinduet kan roteres op til 
145° for at gøre det nemmest at foretage rengøringen.

� Rengøring af støv filter 
 Ventilationssystemet foroven i vinduet includerer et støv filter, dette kan demonteres, skylles, vaskes med almindelige  

miljøvenlige rengøringsmidler og genmonteres for at sikre optimal ventilations funktion..
� Smøring og vedligeholdelse af hængsler. 

 Sikker og korrekt funktion af hængsler sikres ved at smøre hængsler med 
beslagspray, beslagolie 2-3 gange pr. år eller oftere., afhængig af hvor 
vinduet er installeret og hvorledes det anvendes.. 

� Justering af låsebeslag i vinduets overramme. (ikke i vinduer med låsefunktion i 
nederste ramme type SPl)
 Demonter skruer (pos. 1), løsne skruer (pos. 2) så, kan modparten skydes 

væk, og dermed kan den kraft der skal anvendes for at lukke/låse vinduet 
justeres til at klikke korrekt I låseblikket.. Monter derefter i omvendt 
rækkefølge skruer og til spænd disse.

 Rengøring af inddækningssystemer udvendigt. 
 De udvendige inddækninger af lakeret  aluminium, kobber, titanium 

rengøres med vand og miljvenligt rengøringsmiddel. 
� Vedligehold af træ overflader 

 Lak overflader bør jævnligt rengøres og vedligeholdes. Lak overfladen bør fornyes hver 5-10 år for at sikre lang levetid 
og beskyttelse mod fugt. 

 Der anbefales et Teknos produkt til efterbehandling, ligesom de fra Teknos fremlagte lakanvisninger skal følges.  
Ved vinduer med flere lag lak anbefales at efterse vinduer mindst 1 gang pr. År og om nødvendigt efterbehandle 
i henhold til Teknos forskrifter. Efterreparationsmateriale og lak købes direkte hos Teknos forhandlere. 

Det er vigtigt at alle nævnte forhold følges, for at sikre at garantien opretholdes.

Vi ønsker dig tillykke med dit valg aff FENESTRA tagvinduer og er parat til at besvare de spørgsmål du måtte have. 
Kontakt os på info@mbm-mab.dk
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