
 

FAKTABLAD SE 2020 
 

Borga Plåt AB Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara, Tel 0511-34 77 11 
www.borga.se 

Skötsel- och underhållsanvisning  
Borga fönster 
För en lång livslängd av ett märkesfönster från Borga  
rekommenderar vi att man följer nedan anvisning.  
För att din affär med oss ska kännas extra trygg lämnar vi  
10 års produktgaranti. 

Vid montering 
När fönstren monterats färdigt, bör skyddsfolien som sitter på båda sidor av karm och båge avlägsnas snarast 
möjligt. Inga mekaniska verktyg som stålborste, spackel eller stämjärn får användas på fönstren och dörrarna. 

Rengöring av fönster 

 Vid rengöring av fönster ska enbart flytande rengöringsmedel eller diskmedel användas, absolut inget 
skurmedel. Lösningsmedel som exempelvis aceton eller lacknafta får inte användas. Fönsterkarmar och bågar ska 
inte gnidas torra eftersom det alstrar statisk elektricitet som gör att de drar till sig smuts. Torka bara av dem med 
en fuktig trasa. 

 Tätningsprofilerna måste hållas fria från smuts. När fönstren putsas ska även listerna rengöras med samma 
rengöringsmedel. Dessutom bör de smörjas två gånger per år med paraffin eller likande produkt. 

 Dräneringshålen i karmens understycke måste hållas rena så att kondens- eller regnvatten som samlas i 
fönsterfalsen obehindrat kan rinna av.  

 Beslag ska hållas rena. Dessutom rekommenderas 1 droppe symaskinsolja i gångjärnen och andra hål på 
beslaget med markering 1 gång per år.  

 Vid putsning öppnas fönstret till ”sidohängt läge” genom att man vrider handtaget horisontellt och öppnar 
fönster inåt Fönstret måste stängas helt innan nästa läge, viktigt att bågen kommer helt in till karm.  

Vid vädring 

Vid vädring öppnas fönstret i ”bottenhängt läge” genom att man vrider handtaget lodrätt rakt upp och öppnar 
fönster inåt (fönstret viks inåt). Vid stängning är det viktigt att bågen kommer helt in till karm innan handtaget vrids 
lodrätt rakt ner till ”stängt läge”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppning till sidohängt läge  Öppning i bottenhängt läge 


