
Uanset om du har fået nye ruder eller 
vinduer, vil vi gerne gøre dig opmærksom 
nogle få ting, så du kan have dem længe. 

Vedligehold
Sikrer at dine vinduer holder i mange år. 
Vinduer holder i mange år med den rette behandling. 
Selv vedligeholdelsesfrie vinduer skal efterses og 
smøres. Har du fået nye vinduer, læs i producentens 
vejledning til, hvordan du sikrer, at vinduerne lukker tæt 
og holder i mange år fremover. 

Rengøring
Glas er næsten usynligt – når det er rent.
Regelmæssig rengøring bevarer dine ruder bedst pæne. 
Vi anbefaler, at du vasker dine vinduer i rent vand kun 
tilsat en lille smule svanemærket opvaskemiddel. 

Er vinduerne meget støvede, så skyl dem grundigt med 
haveslangen først. Småsten, sand og støv, der trækkes 
hen over ruden, kan give grimme ridser. Sørg for at skifte 
vand jævnligt, og hold svaber og klude rene undervejs. 

Termiske brud
Glas kan tåle meget, men ikke alt. 
Store temperaturforskelle hen over glasset kan få det til 
at revne. Efterlad derfor ikke puder, hynder, tasker eller 
andet direkte op ad dine nye ruder. Termiske brud er ikke 
omfattet af eventuelle garantier. 

Udvendig kondens
Kondens, der gerne må forekomme.
Udvendig kondens kan opstå, når lun og fugtig luft 
kondenserer på kolde overflader. Udvendig kondens 
er et tegn på, at dine nye ruder holder godt på varmen. 
Udvendig kondens ses mest, når natten er kold, og 
morgen er lun. 

Indvendig kondens
Kondens, der gerne skal undgås. 
Nye vinduer lukker tættere end mange gamle vinduer. 
Hvis der før har der været et naturligt luftskifte, 
forsvinder det med nye vinduer. Begynder der at opstå 
indvendig kondens, er det et tegn på manglende 
udluftning og høj luftfugtighed indendørs. Det kan være 
skadeligt for både mennesker og bygninger – sørg derfor 
for at lufte ud. 

Ind- og udvendig kondens er ikke reklamationsberettiget. 
Du kan læse mere om kondens på  
www.glasmedgaranti.dk  
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PAS GODT PÅ DIN 
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Rengøring af glasoverflader 
Rengøring, der ikke skader glasset.
Vi anbefaler, at du anvender et egnet glasrensemiddel til at 
rengøre glasoverflader. Der må ikke anvendes produkter 
med slibende effekt, da dette kan skade glasset. Undgå at 
anvende basiske produkter til rengøring og beskyt glasset 
mod mekanisk påvirkning.   

Glasværn 
En sikker løsning.
Glasværn skal beskytte dig mod nedstyrtning. Glasværn 
kan holde til meget, men opstår der brud i et eller flere 
glaslag, skal du straks kontakte din glarmester, så glasset 
kan blive skiftet ud. 

Dekoreret glas 
Glas er ikke bare gennemsigtigt 
Er glasset belagt eller på anden måde dekoreret, er det 
vigtigt at følge producentens anvisning for rengøring og 
vedligehold, så overfladen ikke skades. Er der dekorations- 
eller solfilm på glasset, må der ikke anvendes metalskrabere 
eller andre hårde genstande mod overfladen, da det kan 
skade filmen.  

Vær opmærksom på at eftermontering af solfilm, 
dekorationsfolie eller klistermærker på dine ruder, kan have 
indflydelse på rudens levetid og begrænse garantien.  

Glasdøre og brusenicher
Minimal rengøring.
Overflader af glas er nemme at rengøre. Skrab glassene 
let med en vinduesskraber efter badet. Det giver en tør 
overflade, så kalksporene bliver minimale. 

Er glassets overflader belagt med smudsafvisende eller 
let-rengørende belægninger, så skal du følge producentens 
anvisning. Det sikrer, at du har en pæn og ren bruseløsning i 
mange år. 

Spejle 
Undgå skader på spejlet.
Når spejlene skal rengøres, anbefaler vi, at du anvender et 
glasrensemiddel. Brug en ren, tør og fnugfri klud. Sørg for at 
spejlet pudses helt tør for glasrens. Husk også kanten - især i 
bunden er det vigtigt, at alle rester af glasrens fjernes.

Du kan få flere gode råd til rengøring på  
www.glasmedgaranti.dk.  

Og du kan læse om Glarmesterlauget i Danmarks 
garantiordning - Danmarks mest omfattende 
håndværkergaranti. 


