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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
SAPA PRODUKTER

TIPS OCH RÅD
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Rengöring

Ren gö ring sker allt så bäst med van ligt vatten och  
en svamp. Neu tralt tvätt me del kan dock an vän das. 

Tänk på detta

An vänd inte al ka li er! Både alu mi ni um pro fi ler och 
glas är käns li ga för al ka li er och bör där för ab so
lut inte ut sät tas för på ver kan av så da na. Om t.ex. 
be tong vatten el ler puts bruk kom mit på ano di se ra de 
el ler lack e ra de alu mi ni um pro fi ler och/el ler glas, är 
det vik tigt att om gå en de tvät ta bort det ta med  
van ligt vatten, svamp el ler tra sa. 
An vänd inte tvätt me del med slip till sat ser el ler 
skrubb ning med t.ex. scotchbri te! Ris ken är då  
stor för me ka nisk på ver kan. 
Vid smörjning använd inte olja utan vitt vaselin.
Rostfria skenor skall hållas rena, och skall
inte smörjas.

Underhåll

Regelbunden kontroll och justering av produkten 
görs för god funktion och lång livslängd. 
Rörliga delar, beslag samt glidare och aluminium
styrskenorna vid utåtgående vertikal och horison
talhängda sk glidfönster hålls rena och lätt insmorda. 
Använd endast syrafritt vitt vaselin. 
Skruvar till beslag skall kontrolleras så att de är 
åtdragna och beslagen sitter i rätt position. 
Fasader, fönster, dörrar och glastak, kontrolleras så 
att dräneringshål inte är igentäppta, glasnings och 
tätningsgummi har täta anslutningar i hörnen och 
täcklock sitter fast. 
Låscylindrar smörjs med låsolja. 

Galvanisk korrosion

Material som riskerar att orsaka galvanisk korrosion 
på aluminiumprofiler får inte användas. 
Vid eftermontering av solavskärmning, skyltar, osv. 
får man inte använda fästelement som kan orsaka 
galvanisk korrosion.

För att bi be hål la det at trak ti va ut seen det  
på pro duk ten skall ren gö ring ske re gel bun det. 
Rena pro duk ter ger ett mer at trak ti vt  
ut seen de, bätt re be stän dig het och funk tion.     

INSTRUKTION 

Skötsel och  
underhåll
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att dörren går att stänga och låsa utan problem 
och att dörrstopp är monterat.

att lås är smorda 
och går lätt.

att beslag och 
lås är ordentligt 
fastskruvade.

att glasnings
gummit har 
tät anslutning 
i hörnen.

att anlagstätningar av gummi och 
borsttätningar är hela och rena.

att dränerings/
ventilationshål för 
isolerglas inte är 
igentäppta.

att dörrstängare 
är rätt justerad.

att gångjärnen  
är rätt justerade.

att fönstren går att stänga utan problem.

att beslag och 
låspunkter är 
fastskruvade.

att glidklots finns 
mellan karm och 
båge.

att mittätning och 
anslagstätning är rena  
och hela.

att glasningsgummit 
har tät anslutning  
i hörnen.

att karmunderstycket är rent och dränerings
hålen ej igentäppta. Detta gäller även dränering 
i underkant fönsterbåge.

att glidbeslag
är lätt insmorda.

Dörrar, kontrollera: Fönster, kontrollera:

att skruvar och 
beslag är ordentligt 
fastskruvade.

att glastaket är tätt. att det fasta fönstret/glaspartiet är tätt och utan skador.att öppningsbara 
delar fungerar 
med aktuella 
beslag.

att dränerings/ventilations
hål inte är igentäppta.

att glasningsgummit 
har tät anslutning i 
hörnen.

Glastak, kontrollera: 

att glasningsgummit har 
tät anslutning i hörnen.

att dränerings/ventilationshål 
inte är igentäppta.

att glasningslist sitter fast 
och säkert.

Fasta fönster och glaspartier, kontrollera: 
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att dörren går att stänga och låsa utan problem.

Skjutdörrar, kontrollera:

att dörren går att stänga och låsa utan problem.

Vikfönsterdörrar, kontrollera:

att anslagstätningar av 
gummi är hela och rena.

att toppbeslaget på dörrbladet 
sitter ordentligt fast och spårar i 
överkarmens toppskena

att bottenkarmen är ren 
och dräneringshålen ej är 
igentäppta

att bottenbeslaget på dörrbladet 
sitter ordentligt fast och spårar på 
rostfria skenorna i bottenkarmen

att uppställningsmagneter 
sitter ordentligt fast och är 
intakta

att anslagstätningar av 
gummi och borsttätningar 
är hela och rena.

att handtag och beslag 
sitter ordentligt fast och är 
lätt smorda

att samtliga handtag sitter 
ordentligt fast

att glasningsgummit har 
tät anslutning i hörnen

att glasningsgummit har 
tät anslutning i hörnen

att dörrstopp sitter  
ordentligt fast

att dräneringshål  
inte är igentäppta

att bottenkarm är ren från 
skräp och löv
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Kontrollera och underhåll våra produkter regelbundet  
för god funktion och lång livslängd.

Hustyp Tidsintervall Underhåll

Privatbostad 12 månader Genomför kontrollen enligt punkterna.

Smörj metallkomponenternas låspunkter  
och rörliga delar.

Rengör och tillse att all dränering fungerar korrekt.
Offentlig byggnad 6 månader

Vid problem kontakta din SAPA återförsäljare.

Ordernummer:



6

Schema underhåll
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Datum Sign Egna noteringar

1 år
• •

• •

2 år
• •

• •

3 år • •

• •

 4 år
• •

• •

5 år
• •

• •

6 år
• •

• •

7 år
• •

• •

8 år
• •

• •

9 år
• •

• •

10 år
• •

• •

11 år
• •

• •

12 år
• •

• •





Sweden
SE-574 81 Vetlanda 
T +46 (0)383 942 00
E  sapa.se@hydro.com
www.sapa.se

Norway
NO-2027 Kjeller 
T +47 63 89 21 00
E  sapa.no@hydro.com
www.sapa.no

Denmark
DK-8240 Risskov 
T +45 86 16 00 19
E  sapa.dk@hydro.com
www.sapa.dk

Finland
FI-02180 Espoo 
T +358 (0)9 867 82 80
E  system.fi@hydro.com
www.sapabuildingsystem.fi

Lithuania/Estonia/Latvia
LT-02244 Vilnius 
T +370 (0)5 210 25 87
E  sapa.lt@hydro.com
www.sapa.lt 

Hydro Building Systems, Region Nordic, Baltic & Poland
Poland
92-620 Łódź, Polska 
T +48 (0)42 683 63 73
E  sapa.pl@hydro.com
www.sapabuildingsystem.pl
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