
Oliebehandling/Vedligeholdelse
U.D. Vinduer A/S, vinduer og døre af Egetræ

Vedligehold: Hold overfladen på Deres vinduer og døre under løbende opsyn, således at De 
kan udbedre evt. skader hurtigst muligt efter at de er opstået.

Specielt i nybyggeri skal entrepenør/slutkunde være opmærksom på at vedligehold allerede 
fra starten kan være nødvendigt pga. et belastende miljø i forhold til fugt, snavs og andet.
Såfremt elementerne udsættes for højere fugt end der normalt er i en bolig, eller installeres i 
en bygning hvor der laves mekanisk udtørring er der stor risiko for revnedannelse i træet.

Skader eller skjolder/misfarvning som skyldes ovenstående omstændigheder er ikke 
reklamationsberettiget.

Reparation af skader udføres med en rengøring af overfladen, efterfulgt af forsigtig slibning
af det beskadigede område med fint sandpapir.

Det beskadigede område ”pletmales” forsigtigt med det antal gange der skal til, for at de har 
opnået næsten samme farve som den øvrige overflade.

Når pletmalingen er tør stryges hele den komponentdel der er repareret f.eks. hele glaslisten, 
side- eller bundkarm eller ramme.

Såfremt der er kommet pletter fra f. eks mørtel, cement med videre kan dette fjernes med 
Oxalsyre, som kan købes hos Matas.

Almindeligt vedligehold udføres med de samme produkter som ved nybehandlingen.
Vandret liggende glaslister på vinduer og døre slides mest af vejr og vind. De bør derfor 
være forberedt på, at sådanne overflader skal vedligeholdes hyppigere end de øvrige 
overflader.

 En oliebehandlet overflade, udført som ovenfor, skal De påregne 
at skulle vedligeholde efter behov. Dvs. når regnvand ikke længere preller af på 
overfladen, skal træet oliebehandles med        U.D. Vinduer egetræolie

Teknisk rådgivning: Hvis De har spørgsmål, er De altid velkommen til at ringe til vor 
kundeservice på tlf. 87 73 50 88, hvor De ligeledes kan bestilling U.D. Vinduer egetræolie 
til efterbehandling og reparation.

Med venlig hilsen
U.D. Vinduer A/S
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