
Underhåll av kittade fönster

Fabrikstillverkade fönsterer är i dag, tillverkade av utvalda råvaror av mycket hög kvalité för att uppnå en 
lång livslängd på det färdiga fönstret. Trotts detta är, även ett fönster av hög kvalité, inte helt underhålls-
fritt.

Underhåll av fönstret
Fönstret utsätts för kraftig påverkan p.g.a. klimatet, och därför utsätts fönsterkarmen och kittfalsen av 
damm och orenheter. Med tiden kommer damm och orenheter att fastna på fönsterkarmen och kittfalsen.

Denna orenhet binder fukt, och därigenom bildas svamp och mögel, som är nedbrytande för kitt och annat 
material.

Vi rekommenderar, att man minst en gång om året, t.ex. på våren, gör en översyn, där fönsterkarmen och 
kittfalsen rengörs från smuts och ev. mögel, t.ex. med grundrens eller tvålvatten. Under denna översyn 
repareras eventuella sprickor och hål i kittfalsen. Vid behov bättra på målarfärgen på utsatta ställen.
Genom att följa denna rekommendation för underhåll, förlänger man fönstrets livstid väsentligt, och repa-
rationer i detta stadiet är relativt lätta att göra.

Val av material
Vi rekommenderar att man väljer samma material vid reparation, som användes vid tillverkningen av 
fönstret.

Målning
Vanligtvis är fönster från fabrik målad med en hård typ av målarfärg. Önskar man använda vattenbaserad 
färg, skall man fortsätta med detta, eftersom vattenbaserade målarfärger är mjuka och man rekommederar 
inte att måla över mjuk färg med en hård färg.

Kitfalsen
Kittfalsen bör underhållas med samma typ av kitt som fönstret ursprungliggen är kittat med. Det betyder i 
praktiken att det antingen är kittat med ett termokit eller ett vattenbaserat linoljekitt.

Lagning av hål och sprickor
Renskär runt hålet eller sprickan, så att det bilr en slät yta på det befintliga kittet, så att det nya kittet fäster 
ordentligt mot det gammal kittet. Fyll igen hålet eller sprickan med kittmassa. Stryk därefter försiktigt med 
t.ex. ett finger fuktat i vatten.
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