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DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF  

ALUMINIUM BYGGESYSTEMER 

 

Kontrol og rengøring 
For at sikre problemfri funktion, lang levetid samt et attraktivt udseende bør aluminiumpartier til vinduer, 
døre, facader samt glastage kontrolleres og rengøres regelmæssigt. Rengørings takten afhænger naturlig-
vis af bygningens udformning, beliggenhed og ikke mindst af det omgivende miljø, samt valg af fyldninger 
og glas. 

 

 
Mindst én gang om året 

Som udgangspunkt bør man rengøre partierne i samme omfang, som man normalt rengør vindues glasset, 
dog bør rengøring ske mindst én gang om året. 

Overfladerne kan være anodiserede med en lagtykkelse på ca 20 my eller pulver lakerede med en lagtyk-
kelse på ca 60 – 80 my. 
Begge overfladebehandlinger er meget modstandsdygtige overfor UV- lys, sol, regn, kulde samt varme. 
Anodisering giver en hårdere overflade end lakering, anodisering er dog sårbar overfor ridser. 
Pulverlakerede overflader har stort set samme modstande evne overfor mekanisk slitage som en billak. 

 

 
Anvend ikke alkalier 

Når aluminiumpartierne rengøres, er det vigtigt at profilerne og glas rengøres samtid og med samme rengø-
ringsmiddel. 

Der må ikke anvendes alkalier !! 
Rengøring bør ske med en blød svamp og vand. Svage rengøringsmidler kan anvendes, men pHværdien 
skal være ca. 5. 

 

 
Kontroller følgende på samtlige produkter: 

 
• At aluminiumpartierne er tætte og uden skader. 
 
• At glasgummibånd ikke er krympet i hjørnerne, samt at de sidder pænt og plant. 
 
• At evt. midtpakning i vinduer ikke er krympet i hjørnerne. 
 
• At drænhuller ikke er tilstoppet. 
 
• At skruer og beslag m.v. er fastspændt. 



 

  

 

Kontroller følgende: 

 
Døre 

 
•  At anslags- og børstetætninger er hele. 

 
•  At døren kan åbnes og lukkes problemfrit. 

 
•  At låsen fungerer. 

 
•  At dørlukker er korrekt justeret. 

 
Glastag 

 
•  At åbningsbarer dele fungerer problemfrit 

og at de er tætte. 
 
•  At dræn- og ventilationskanalerne ikke er 

tilstoppet. 
 
•  At tætninger og tilslutninger er intakte. 

 
Facader 

 
•  At facaden er tæt og uden skader. 
 
•  At dækprofiler sidder korrekt. 
 
•  At dræn- og ventilationskanalerne ikke er 

tilstoppet. 
 
•  At tætninger og tilslutninger er intakte  

 
Vinduer 

 
•  At vinduer kan åbnes og lukkes problemfrit. 

 
•  At dræn i underkant karm og i vindues- 

rammens underkant er rene og åbne. 
 
•  At beslaget er korrekt justeret. 

 
•  At tætninger og tilslutninger er intakte. 


