Projekt BRF Fullriggaren & Skonaren

Skötselinstruktion för fönstren
Fönsterputsning och rengöring av de målade ytorna på innerbågarna
För rengöring av glasytorna rekommenderas vanligt handdiskmedel och vatten.
Om speciella fönsterputsmedel används skall dessa vara utan ammoniak-tillsats.
Fönstren har 4 glasytor som kan rengöras.
För rengöring av de målade ytorna på innerbågarna rekommederas också enbart
vatten och vanligt milt handdiskmedel. Rengöringsmedel med ammoniaktillsats får ej
användas. Eftertorka noggrannt så att ytorna inte kvarstår fuktiga.
Stora vardagsrumsfönstret med spröjs i lägenheter 2 rok och 3 rok
Vid öppning/fönsterputsning av det stora fönstret skall först det lilla vädringsfönstret
(i vinkel) öppnas helt varefter det stora fönstret kan öppnas på vid gavel för bra
åtkomst. För att sätta dit det löstagbara handtaget på det lilla vädrings-fönstret skjuts
täckplattan neråt varvid handtagshålet friläggs. Det lösa handtaget skall normalt vara
borttaget för att minimera risken för skador på det stora fönstret och bara användas
vid öppning för fönsterputsning.
När den yttre alumimiumbågen på det stora fönstret skall stängas igen, kan man
behöva lyfta lite i ytterbågens nederkant för att få in skruvskallarna på nylon-snäppet i
urtagen i ytterbågen. När man väl fått ihop det nedre nylonsnäppet är det lätt att
klämma ihop det övre. Detta gäller också ytterbågen för balkongdörren som är
försedd med 3 st nylonsnäppen.
Ingenting får infästas på fönstren eller på aluminiumprofilerna
Håltagning eller annan åverkan/infästning på någon del av fönsterbågarna, såväl den
inre träbågen, den yttre aluminiumbågen som i de yttre aluminiumprofilerna runt
fönsterkarmarna är absolut förbjudet. Fönstren har innerbågar av trä med ett dubbelt
energisparglas som är permanent förseglat.
Persienner
Samtliga fönster är förberedda för montering av persienner. Ingen extra håltagning
erfodras. Persienner bör monteras av behörigt persiennföretag för att minimera
risken för skador på fönsterbågar och det förseglade energisparglaset.
Fönsterhandtag med barnsäkerhetsspärr
Om det saknas barnsäkra fönsterhandtag på fönstren i lägenheten kan man få detta
monterat kostnadsfritt. Kontakta någon i BRF styrelsen.
Övrigt
Vid övriga frågor om gångjärn, handtag etc., kontakta någon i BRF styrelsen eller
Fog & Fönsterservice AB, Stockholm som monterat fönstren. Uppge i så fall som
referensprojekt "Fullriggaren & Skonaren-okt/nov. 2004".
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