Vedligehold og garanti. Quattro Færdigkvist ApS ©2013

uattro Færdigkvist ApS

Råddamsvej 9, Hyllinge
4700 Næstved
Tlf:
55450078
Fax:
55450013
Email:
kviste@tagkviste.dk
Hjemmeside:
www.tagkviste.dk
CVR nr:
29635722

Gør livet let med en færdigkvist!

Vedligeholdelsesvejledning
På de følgende sider kan du læse om hvordan kvisten skal vedligeholdes.
Vejledningen er delt op i flg. Punkter:

Kvisten

-Garanti
-Generel vedligehold

Vinduer/døre

–Her er vedlagt uddrag fra Vinduesindustriens håndværker & brugervejledning.
Hele vejledningen kan findes på www.vinduesindustrien.dk
Alle vinduesfabrikker har ydermere deres egne vedligehold og brugervejledninger
som det anbefales at gennemse på de enkelte fabrikkers hjemmeside.
Kig i vinduesfalsen for at finde ud hvilken fabrik der har leveret vinduerne/dørene i
kvisten.

Tyndpladebeklædninger
–

Zink, aluminium og kobber.

Afsnit om vinduer/døre og tyndpladebeklædninger kan hentes på www.tagkviste.dk, hvor hele
vejledningen også findes.
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Kvisten –Garanti

Under forudsætning af at kvisten er monteret korrekt efter vor anvisning og vedligeholdt som
beskrevet i denne vejledning, ydes 10 års garanti på fabrikations- og materialefejl.
De 10 år regnes fra leveringstidspunket.
Såfremt der fremsættes berettiget reklamation inden 10 år, forpligter Quattro Færdigkvist ApS sig til
at levere et nyt produkt/delelemenet uden beregning. Omkostninger til udskiftning og følgearbejder
er ikke omfattet af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunket ikke længere er i
produktion er Quattro Færdigkvist ApS berettiget til at levere et andet tilsvarende produkt.
Såfremt reklamationen kan afhjælpes forsvarligt ved en reparation/afhjælpning på stedet kan
Quattro Færdigkvist ApS vælge denne løsning i stedet.
Garantien bortfalder hvis de påberåbte fabrikations/materialefejl skyldes fejlagtig montage,
manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening, herunder åbne vinduer i
blæsevejr.
Materialefejl, der kan henvises til fejlagtig opbevaring eller transport af mellemhandler/entreprenør
kan ikke gøres gældende overfor Quattro Færdigkvist ApS.

Kvisten –generel vedligehold

Der findes ingen overflader i byggeindustrien som er vedligeholdelsesfrie. Det danske klima er hård
ved alle overflader, der må der foretages regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af alle overflader.

Rengøring

Det er vigtigt at eftergå skotrender og vandrender mindst en gang årligt. Skotrender skal være frie
for blade, grene, mos mv. for at sikre fri og uhindret afledning af regnvand. Blykappe i front skal
ligge helt ned til tagbelægning. I stormperioder kan bly slippe som følge af bevægelser i underlaget.
Blyet kan let presses/klæbes på plads igen.

Hovedtaget.

Belægning omkring kviste er nedlagt i kit. Dette gennemgås regelmæssigt for mangler, og suppleres
om nødvendigt, udført af bygherre/kunde.

Overflader

-Tyndpladebelædninger.
Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium overalt er der minimalt vedligehold, se under
tyndpladebeklædninger.
-Træbeklædninger.
Kvisten er imprægneret mod råd og svamp og leveres overfladebehandlet.
Ved kviste med træhjørnestolper, træspejl, trægesimslister, træflunke og andre træbeklædninger
skal malingen løbende holdes under opsyn, således at evt. skader kan udbedres hurtigst muligt efter
de er opstået.
For at opnå optimal holdbarhed eftergås malede overflader 1 gang årligt. Som regel kan der gå 3-5
år før total renovering er påkrævet, afhængig af farvevalg og kvistenes placering.
Overflader monteret i sydvendte facader med stærkt sollys, kan ikke forventes at have samme
holdbarhed som øvrige. Det samme gælder hvis der er stærk kemisk påvirkning, eller overflader er
tæt på havet.
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Reparation af skader sker ved først at rengøre og derefter slibe det beskadigede område med fint
sandpapir. Området pletmales et par gange, hvorefter hele den pågældende overflade stryges med et
penselsstrøg, for at opnå ensartethed.
Genbehandling kan ske med egnet træbeskyttelse eller maling. Inden overfladebehandlingen skal
elementerne grundigt afvaskes med et grundrengøringsmiddel, derefter skrabes løs maling af og der
slibes med sandpapir. Fjern slibestøv og påfør evt. grundingsolie/maling. Også denne slibes let når
den er tør, hvorefter slibestøv fjernes og første lag maling påføres. Hængsler, glasisætningsbånd
samt tætningsbånd må ikke overmales. Der kan anvendes både vand- og oliebaserede produkter.

Harpiksudtræk.

Den færdigbehandlede overflade kan forventes at være intakt 3-5 år, bortset fra reparation af
harpiksudtræk. Dette udtræk anbefales repareret efter 2. år, da træværk på dette tidspunkt forventes
at være færdig med at ”svede”. De fleste harpiksknopper kan fjernes ved at gnide og polere
overfladen med en spritklud, og derefter polere med en tør klud. Ved de mere ekstreme områder
f.eks. ved knaster og lign. hvor harpiksudtræk har beskadiget overfladefilmen, afskrabes
løstsiddende maling -derefter en let afslibning og til sidst stryges 2 gange. Se i øvrigt bilag 16 i
Vinduesindustriens håndværker & brugervejledning.

Vinduer/døre

Rudemærkater fjernes med opblødning med vand. Eventuelle limrester på glasset opløses med
benzin eller fortynder.
Efter vinduespudsning/vask aftørres ramme og karmtræ med med tør klud. Udvendig bør også træ
afvaskes, dog må malede overflader aldrig komme i kontakt benzin, fortynder eller ammoniak.
Tætningslister rengøres jævnligt med almindelige rengøringsmidler for at sikre optimal tæthed
mellem ramme og karm på frontvinduet.
Glasisætningsbånd efterses jævnligt for utætheder på flunkvinduer og frontvinduet og skiftes om
nødvendigt.
Kvisten er leveret med lavenergiruder, og der kan dannes dug på den indvendige side af glasset hvis
luften i rummet er for fugtig ved en udetemperatur på omkring 0°. Der kan endvidere forekomme
dug på udvendig side af glas. Dette er et fysisk fænomen som ikke umiddelbart kan afhjælpes.
Ved glasflunke skal nedre trekanthjørne efterses, renses og evt. males om nødvendigt mindst 1 gang
årligt.
-Smøring.
Alle bevægelige dele på vinduet, herunder hængsler, paskviler, slidser mv. smøres mindst 1 gang
om året med almindelig olie til husholdningsbrug. Se mere under Vinduesindustriens håndværker &
brugervejledning

Se mere på www.tagkviste.dk

