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INDLEDNING 
 

Beboermappe 
Din nye bolig er en af i alt 114 nye boliger i Scherfigs have, hvortil du bydes velkommen.  
 
I denne vejledning informerer vi dig om drift og vedligeholdelse af din nye bolig og de ting du skal 
være særlig opmærksom på. Du bedes derfor læse beboermappen grundigt igennem. På den 
måde sikre du, at du kommer godt fra start, og ikke kommer til at lave skader, som er uoprettelige.  
 
Uddrag af brugermanualerne er placeret i denne mappe. De komplette D&V beskrivelser foreligger 
i den vedlagte USB nøgle. 
 
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med ibrugtagningen af din nye bolig. 
 

Nøgler  
I forbindelse med overtagelsen, har du fået udleveret 3 ens nøgler, som passer til din entre- og 
hoveddør, postkasse samt depotrum i kælderen. 
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DRIFT & VEDLIGEHOLD 

 

Affaldshåndtering 
Husholdningsaffald skal kildesorteres og bortskaffes via affaldsskakte placeret på 
trappereposerne. Storskrald og øvrig kildesortering skal ske ifm. affaldsmolokker, som er placeret 
bagved den gule gård og mellem nordfløjen og villaerne. Storskralderum er ligeledes placeret ved 
den gule gård. 
 

Afløb og vandlåse  
Afløb og vandlåse bør rengøres regelmæssigt. Afløb fra køkken- og håndvask kan renses ved at 
skrue den vandlås af, der sidder under vasken. Bunden kan skrues af og renses for skidt. Husk at 
holde en spand under, og efterfylde vandlåsen. Tjek også afløbsrørene under vasken for 
utætheder ved samlingerne. Vær meget omhyggelig, når vandlåsen samles igen, så den forbliver 
tæt.  
Gulvafløbet renses ved at tage risten op og løfte vandlåsen, som sidder i afløbsskålen, og derefter 
vaske denne i håndvasken.  
 

Badeværelset 
Badeværelset og tilhørende dele bør rengøres og vedligeholdes jf. vedlagt vejledning fra 
Badelement. 
 

Belysning i trapper og indgange  
Belysning i trapper og indgangspartier tændes ved hjælp af akustiksensorer der er placeret i 
indgangene samt på trappereposer. Der findes ikke kontakter til tænding af belysningen. 
 

Blæsevejr  
Vinduer skal helst lukkes, når man forlader boligen, så der ikke sker skader på disse i forbindelse 
med evt. stormvejr. Terrassedøre skal anvendes med forsigtighed i blæsevejr, da de ellers kan 
blive rykket skæve.  
Den indbyggede bremse er ikke beregnet til at holde døren, når det blæser. 
 

Bryggers 
Der er i udvalgte lejligheder Bryggers. I disse lejligheder placeres vaskemaskine og tørretumbler 
direkte på trægulve. Afløb og vandtilslutning skal udføres korrekt, således at der ikke kommer vand 
på trægulvet. 
Området er ikke udført med gulvafløb 
 

Bløde fuger 
Bløde fuger skal efterses mindst 1 gang halvårligt for revner og vedhæftning for at sikre fugen er 
tæt. Såfremt fugen er revnet eller er begyndt at slippe, skal denne udskiftes hurtigst muligt for at 
beskytte nærtliggende bygningsdele. 
 

Døre til baderum 
Døren skal aftørres efter eventuel påsprøjtning af vand, så der ikke står vand i mellemrummet 
mellem kantliste og ydersiden af dørpladen. 
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Dørgreb & beslag 
Efterspænd gennemgående skruer og pinolskrue ca. 1 gang årligt. Misfarvninger 
forebygges/fjernes med alm. renholdelse. 
 
Til rengøring anvendes varmt vand, mildt rengøringsmiddel, bløde børster eller syntetiske 
pudsesvampe. I særlige tilfælde kan anvendes polermiddel specielt egnet til rustfrit stål. Benyt 
aldrig skure-/stålsvampe eller stålbørster, da dette kan beskadige overfladen! 
 

Dørtelefon 
Din bolig er udstyret med samtaleanlæg med forbindelse til hovedindgangsdøren. Tryk på 
samtaleknappen for at etablere samtale med dørstationen. Der er mulighed for at justere 
ringetonen. Hovedindgangsdøren lukkes op med døråbningsknappen på hustelefonen.  
 
Rengør kun med en blød klud og neutrale rengøringsmiddel. Brug ikke aggressive 
rengøringsmidler.  
 
Hvis systemet ikke virker, skal bygningens viceværtfunktion kontaktes for service. 
 

Elevator 
Elevatoranlæg betjener alle etager i opgangen. I fald der er driftsforstyrrelser på elevatoren, er det 
muligt fra elevatoren at alarmere alarmcentralen (Døgnvagt), som vil tage kontakt til 
elevatorleverandøren. 
 

El & HPFI-relæ  
Boligen er forsynet med HPFI-relæ monteret i gruppetavlen, som er placeret i teknikskakten. Hvis 
automatsikringen ikke kan tilkobles efter afbrydelse, så kontakt en elektriker. 
 
Du bør afprøve HPFI-relæet en gang årligt for at sikre, at det virker. Dette gøres ved at trykke på 
testknappen, som er en lille knap på HPFI-relæet. Fungerer HPFI-relæet slår du al strøm fra til 
boligen ved testen. 
 
Sikringer er automatsikringer. Så slår en sikring fra, skal sikringen blot slås til igen. 
 
I køkkenet er monteret spots fra Svanekøkken. Jf. vedlagte bilag fra Svanekøkken, indsat som 
bilag i mappen. Kontakt en Svanekøkken forhandler ved udskiftning. 
 
El-måleren er placeret i teknikskabet. 
El-forbrug afregnes direkte med forsyningsselskabet. 
 

Emhætte 
Emhætten er en centraludsugningsemhætte. Emhætten er koblet op på ventilationsanlægget. 
Emhætten kører hele tiden med svagt sug – indtræk til ventilationsanlægget.  
 
Tryk på lampe knappen for at tænde og slukke lyset i emhætten. 
Tryk på tænd og sluk knappen for at tænde og slukke emhætten. 
 
Rengør filtret jævnligt - ca. 2 gange pr. måned. For at rengøre filteret, tages fedtfiltret ud.  
Fedtfiltret kan vaskes med alm. Opvaskemiddel under varmt vand eller evt. vaskes i 
opvaskemaskinen ved max 60 grader. 
Selve emhætte rengøres indvendigt et par gange årligt. Aftørres med våd klud påført vaskemiddel.  
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Fjernvarmemåler 
Fjernvarmemåleren er placeret i skakten hvilket tilgås fra teknikskakten.  
Fjernvarmemåleren er elektronisk og fjernaflæses.  
 

Fodpaneler & gerigter 
De malede træoverflader renholdes lettest ved alm. støvsugning, eller afstøvning med støvklud. 
 
Ved snavs som sidder mere fast eller indgår fedtstoffer, kan der foretages afvaskning. Afvaskning 
skal foretages i henhold til vedlagte vejledning bagerst i mappen. 
 
Ved nedslidt overflade males overfladen. Jf. maler producentens anvisning og vedlagte farveplan, 
indsat bagerst i mappen.  
 
Skader som små revner eller mindre huller repareres let med polyfilla. Påføres med spartel, tørre 
og slibes herefter let med fint sandpapir korn 120. Derefter males overfladen iht. producentens 
anvisninger. 
 

Gulvvarme 
Boligen har gulvvarme over alt, og det reguleres via rumtermostat placeret på væggen i de enkelte 
rum. Temperaturen justeres ved hjælp af drejeskiven til den ønskede temperatur jf. producentens 
vejledning, indsat bagerst i mappen. Vi anbefaler at du holder en temperatur på minimum 18 
grader uanset årstid og brug af rummet. 
 
Bemærkninger i øvrigt: 
Systemet er ikke med kølefunktion.  
Varmeanlægget er indstillet således, at der maksimalt kan varmes op til 22 grader af hensyn til 
gulvet. 
Ved ændring af temperaturen må der forventes en forsinkelsestid på ca. 24 timer inden den 
ønskede varmeeffekt endeligt opnås. 
Batteriet skal skiftes iht. vejledning fra producenten. 
 
Såfremt der ønskes uens temperaturer i de forskellige værelser, bør rummene holdes adskilt ved 
at lukke dørene. Det anbefales dog, at have en ens rumtemperatur - Dette for at nå den bedste 
udnyttelse af gulvvarmen. 
 
Effektiviteten på gulvvarmen nedsættes væsentligt, hvis du har tæpper.  
  
Bag teknikrumsdøren finder du afspærringsventiler til gulvvarmen. Her kan du lukke for 
varmeforsyningen, hvilket kan være nødvendigt, hvis rørene er utætte, hvis der er vandskade eller 
ved større reparationer i boligen.  
 

Hoveddør 
Hoveddøren til boligen skal regelmæssigt smøres med olie/fedt iht. leverandørens anvisning. Jf. 
producentens vejledning, indsat bagerst i mappen.  
 

Hårde hvidevarer 
Læs venligst brugervejledningerne, inden du betjener dem første gang. Her i står, hvordan de skal 
betjenes, rengøres og vedligeholdes. 
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Vejledningerne er vedlagt på USB nøglen, samt forefindes i den enkelte lejlighed, hvor de ligger i 
den enkelte HV del. 
 
Der er 2 års reklamationsgaranti på hvidevarerne. I tilfælde af fejl og/eller defekter, bedes du rette 
direkte henvendelse til serviceafdelingen angivet i de vedlagte brugervejledninger for dine 
hvidevarer.  
 

Inventar 
Rengøring og vedligehold af skabe, bordplade mv. skal udføres jf. vedlagte vejledning, indsat 
bagerst i mappen. 
 

Indvendige døre og malede karme  
Lakerede døre rengøres jævnligt med klud og varmt vand. Efter behov kan de i husholdningen 
normalt forekommende vaske-, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler anvendes.  
Man skal dog undgå skurepulver og lignende midler med slibende effekt.   
Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.  
Umiddelbart efter rengøring skal overfladen - uanset anvendte metoder - altid tørres af med en tør 
klud. 
 

Indeklima & luftfugtighed 
Luften, der omgiver os, indeholder fugt i form af vanddamp.  
F.eks. fra potteplanter, men også ved os selv, tilfører vi luften betydelige fugtmængder. Et højt 
fugtniveau er grundlaget for skimmelsvampe og husstøvmider, der begge kan give allergiske 
reaktioner. Derfor er det vigtigt at udskifte luften. Dette gøres via den mekaniske ventilation, dog er 
dette ikke altid tilstrækkeligt til at sikre et ordentligt indeklima. Luft derfor altid ud 1 – 2 gange 
dagligt i en varighed af 5 – 10 min.  
 
Rumluften skal kunne cirkulere omkring løse skabe – større møbler bør f.eks. ikke anbringes helt 
tæt mod ydervæg. Placeres et stort møbel op ad en ydervæg, stiger risikoen for skimmelvækst bag 
det. 
 
Duggede ruder indvendigt er tegn på for høj fugtighed i boligen. Dette kan undgås ved hyppig, 
men kortvarig udluftning. Specielt soverum bør udluftes kortvarigt hver morgen. 
Er der fugt i bunden af vinduesrammerne, kan dette skyldes manglende udluftning. 
 
I køkkenet bør emhætten køre for fuld effekt under madlavning. Størst effekt opnås ved at tilføre 
frisk luft gennem åbenstående vindue. Læg gerne låg på gryderne under madlavning, og luft godt 
ud efter madlavningen. 
 
Undgå at hænge tøj til tørre i boligen.  
 
Der må ikke justeres på indblæsnings- og udsugningsventiler, da ventilationsanlægget er 
indreguleret.  
 
Se endvidere punktet ”Ventilation” i denne mappe. 
 

Låse & nøgler 
For at opnå den maksimale funktion skal låse, cylindre mv. tjekkes jævnligt. 
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Ved bestilling af nye nøgler skal der rettes henvendelse til viceværten. 
 

Ophængning vægge og loft 
Når der bores i vægge, kan det være i både beton- og gipsvægge. Der må ikke bores i en bredde 
af 20 cm. hvor der er el-installation. Alle elinstallationer løber lodret fra gulv til loft inde i væggene. 
Så tag et kig på væggen inden du borer.  
 

 
Før du begynder at bore i en væg eller et 
loft, bør du ligeledes overveje følgende: 
Hvor tyk er væggen? Væggens tykkelse 
kan du f.eks. se i døråbningen. Specielt 
hvis der er fliser på væggens bagside, 
bør du ikke bore dybere end ca. halv 
vægtykkelse. Er det en gipsvæg, så husk 
at stoppe, når du er igennem pladerne på 
den ene side.  
Er der el-udtag, blandingsbatteri eller 
bruser - husk at se på begge sider af 
væggen. Fremføring er typisk udført 
lodret fra gulv eller loft til det pågældende 
udtag. Boring i disse zoner skal undgås. 
Der er udført membran i alle vådzoner, 
boring gennem membranen skal undgås.  
 
Vær opmærksom på, at du under ingen 
omstændigheder må bore i væggen 
mellem badeværelse og øvrige rum, 
uden først at have konsulteret tegninger fra Badelement. Tegninger er vedlagt bagerst i mappen.  
 
Før boring i badekabinens vægge skal man desuden på badekabinetegningerne kontrollerer, at 
der ikke er installationer indstøbt i væggen i det område man vil bore. Der skal holdes en 
sikkerhedsafstand på 10 cm på begge sider af installationen. Møder man ved boring modstand 



   

Side 10 af 15 
 

skyldes dette, at boret har truffet armeringsjern i væggen. Boringen skal afbrydes, og en ny 
position for hullet skal findes. 
 
Boring for ophæng på badekabinevæggene: Der anvendes plast plugs, som fa. Fischer, med en 
passende skrue. Borstørrelsen vælges efter plugfabrikantens anvisninger. Boredybden må 
maximal være 35 mm ved 60 mm vægge. Der må ikke anvendes slagboremaskine. 
Væggens bæreevne er ved 8 mm plast plugs, fa. Fischer, 15 kg pr. plugs. 
 

Overflader, generelt 
Overflader renholdes lettest ved alm. støvsugning, eller afstøvning med støvklud. 
 
Ved snavs som sidder mere fast eller indgår fedtstoffer, kan der foretages afvaskning. Afvaskning 
skal foretages i henhold til vedlagte vejledning bagerst i mappen. 
 
Ved nedslidt overflade males overfladen. Jf. maler producentens anvisning og vedlagte farveplan, 
indsat bagerst i mappen.  
 
Skader som små revner eller mindre huller repareres let med polyfilla. Påføres med spartel, tørre 
og slibes herefter let med fint sandpapir korn 120. Derefter males overfladen iht. producentens 
anvisninger. 
 
Fliseoverflader kan rengøres på samme måde. Der vil dog altid ske kalkafsætning på overfladerne 
i vådrum. Fliseoverflader skal rengøres og vedligeholdes i henhold til vedlagte vejledning bagerst i 
mappen.  
 

Parkering  
Byggeriet er forsynet med parkeringskælder og der er udelukkende parkering i kælderen. Der er 
dog mulighed for handicapparkering på terræn i afmærkede parkeringsbåse.  
 
Indkørsel til parkeringskælderen dækkende nordfløjen foretages fra Scherfigsvej. For villaerne er 
der indkørsel fra Strandpromenaden. 
 
Fordeling af parkeringspladser håndteres af bygherren. 
 
Herunder er der offentlig parkering på Scherfigsvej og på Strandpromenaden. Dette efter 
gældende retningslinjer fra Københavns kommune.  
 
Cykelparkering forefindes både i terræn og i p-kælder. 
 

Post 
Post skal hentes inden for hoveddøren i stueniveau. 
Postkassen åbnes med bolignøglen. 
 

Rengøringsmidler  
Det gælder for alle overflader, at der bør udvises varsomhed ved særlig skrappe rengøringsmidler.  
Bemærk at klorholdige midler eller sprit ikke må anvendes til rengøring på gips-vægge og lofter. 
Sprit bør ligeledes undgås til glasrengøring. 
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Røgalarm 
Boligen er forsynet med røgalarm der er tilkoblet elforsyningen samt har et batteri der overtager 
hvis der ikke er strøm.  
Hver måned skal der gennemføres en funktionstest jf. vejledning vedlagt bagerst i mappen. 
Hver halve år bør røgalarmen renses udvendigt med en let fugtet klud. 
Røgalarmen skal udskiftes efter 10 år. 
 

Røgventilation 
Ventilationsanlægget er bygget med røgventilationsfunktion, hvilket vil sige, at det leder røgen op 
over taget. Anlægget er programmeret til at lave en ugentlig test hver mandag kl. 10.00. Testen 
tager ca. 5 min. Der vil forekomme øget støj fra ventilationen. 
 

Sanitet & armaturer 
Sanitet bør rengøres regelmæssigt med almindeligt rengøringsmiddel, på den måde begrænser du 
også kalkafsætninger. Skulle der alligevel komme kalkafsætninger, rengøres der med eddike eller 
de specialmidler, der fås i handlen. Skrappere midler som eddikesyre o. lign. bør ikke anvendes, 
tilsvarende må der ikke anvendes midler med skurende effekt.   
 
Perlatoren er den yderste del af vandhanen. Her sidder et filter, som opsamler kalk og småsten fra 
vandet. Dette filter bør renses og afkalkes hver 2. eller 3. måned.   
Brusehovedet vil afhængigt af kalkmængden i vandet tilstoppes efter kortere eller længere tid. 
Afkalk derfor brusehovedet regelmæssigt med egnet afkalkningsmiddel. 
Tjek desuden om blandingsbatteri er tæt og om den trænger til smørelse. 
 
Jf. vedlagte vejledning. 
 

Tape og klistermærker  
Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne bortfalder garanti på overflader. 

 

Telefon / Antenne/ Data 
I din bolig har du telefon-/data-/antennekabel.  
Monopolstik fra telefon-, data- og tv-leverandør er placeret i teknikskabet. 
 

Altanafløb 
På altaner findes afløb for altanerne.  
Det skal sikres at der ikke mellem gulvbrædderne falder jord eller lignende ned i mellem disse. 
 
Afløb og bladfang skal renses for blade, jord og andre materialer hver halve år. 
 

Terrassebrædder 
Overfladen er udført i komposit materiale.  
 
Blade og nedfald fra træer fjernes. Løv på terrassen kan give misfarvninger.  
 
Terrassen fejes ren for sand, jord og anden snavs. Anvend rent vand og børste. Har terrassen 
algebelægninger el.lign. bruges et rengøringsmiddel til træ. 
Såfremt du skulle uheldig at tabe en genstand ned mellem terrassebrædderne er det muligt at 
skrue et bræt af og efterfølgende genmontere det.  
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Organisk vækst skal fjernes hurtigst muligt – Se vedlagte rengøringsvejledning 
 
Jf. vedlagte vejledning fra CSK. 
 

Toilet  
Brug toiletbørsten ofte, så slipper du for misfarvninger i afløbsbøjningen.  
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, det skader porcelænet i det lange løb. 
Til at fjerne fedthinder eller opløse de snavsede belægninger, der opstår ved daglig brug, 
anbefales det at rengøre sanitetsporcelænet jævnligt med et basisk middel. 
Har der allerede samlet sig en større mængde snavs og kalkaflejringer, anvendes et egnet 
afkalkningsmiddel. 
Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe låg og sæde op, så de ikke 
kommer i berøring med rengøringsmidlet. 
Gør du ofte porcelænet rent, får snavs og kalk sværere ved at bide sig fast. 
 
Jf. vedlagte vejledning. 
 

Trægulve  
Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end 
normalt. 
I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver 
god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 
60 % ved 18 – 22ºC. I fyringssæsonen kan der blive for tørt – under 30 % RF, og da kræves det at 
luften tilføres fugtighed ved hjælp af f.eks. luftfugtere. Brug evt. et hygrometer til at foretage 
målingen.  
 
Uanset hvad vil gulvet arbejde som luftfugtigheden svinger, og i nogen perioder vil der være større 
fuger end normalt. (I fyringsperioden). Disse er helt normale og vil forsvinde, som luftfugtigheden 
igen stiger. 
  
Sørg for at montere filtdupper under stole og borde. Hvis der skal anvendes kontorstole, anbefales 
det at lægge akrylplader på stoleområdet. 
 
Stop snavset allerede ved døren. Sørg altid for at have en god dørmåtte både udenfor og inden for 
hoveddøren. 
 
Ved daglig rengøring af det mat lakerede gulv anvendes støvsuger, kost eller gulvmoppe. 
Rengøring skal foretages med så tørre metoder som muligt. 
Når gulvet trænger til rengøring, vaskes det med neutralt gulvvaskemiddel og en hårdt opvredet 
klud. Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på trægulvet. 
 
Hvis uheldet er ude, så følg den vedlagte vejledning. 
 
I tilfælde med kraftig slitage anbefales det at lade en fagmand vedligeholde gulvet. 
 
OBS! – Der er gulvvarme med vandfyldte gulvvarmeslanger. Der må derfor ikke sættes noget fast i 
gulvet. 
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Tætningslister  
Tætningslister i døre og karme kan blive nødvendig at rengøre på et tidspunkt. Alle forekommende 
milde vaske- og opvaskemidler kan anvendes.  
Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår risiko for at gummilisten 
krymper.  
 
Tætningslister må ikke rengøres med opløsningsmidler som benzin, fortynder og lignende. 
Rengøring foretages med almindelige husholdningsmidler.  
 

Vand i huldæk 
Lofter består af betonelementer kaldet huldæk hvilket er betonplader med hulkanaler for at 
mindske vægt og materialeforbrug. Ved boring i lofter kan man derfor ramme et hulrum. Det er ikke 
unormalt at disse hulrum kan indeholde vand der er kommet i forbindelse med byggefasen.  
Ved boring i lofter skal man sikre gulvet ved udlægning af afdækning på gulvet samt have spand 
klar til opsamling af vandet. 
 

Vandinstallationer 
I forbindelse med udskiftning af pakning og lignende kan du afspærre alle vandinstallationer i 
boligen ved hjælp af stopventiler, som er placeret under vasken. Vand til badeværelset kan 
afbrydes ved installationslemmen i badeværelset. 
 
Dog bør du altid søge autoriseret hjælp, inden du igangsætter en reparation eller udskiftning. 
 

Vandmåler 
Vandmåleren er placeret i skakten hvilket tilgås fra badeværelset af.  
Vandmåleren er elektronisk og fjernaflæses.  
 

Ventilation 
Boligen er udstyret med balanceret ventilation. Ventilationsanlægget er uden køling, så på en varm 
sommerdag kan det være en fordel at åbne vinduerne for ekstra udluftning. Via emhætten i 
køkkenet og en kanal i badeværelset suges luften ud, som udskiftes med ny luft via centralt 
ventilationsanlæg, placeret på taget. Den nye luft blæses ind i alle opholdsrum via 
indblæsningsventiler, og den indblæste luft er opvarmet om nødvendigt. 
Hverken udluftningsventiler eller indblæsningsventiler må tildækkes, afproppes, nedtages eller 
indstilles. Alle ventiler er indreguleret og indstillingen må ikke ændres, da det ødelægger den 
balancerede ventilation i boligen. 
 
Udsugningsventilerne kan demonteres ved at dreje dem af i baronetfatningen – herved kan de 
rengøres i almindeligt opvaskevand. Ventilerne bør rengøres ca. hver 3. måned for optimal 
funktion. 
 
Er der driftsproblemer med de tekniske anlæg, skal du kontakte fællesdriften.  
 

Vinduer & terrassedøre 
Greb og beslag efterses og renses 1-2 gange om året, og alle bevægelige dele smøres med syrefri 
smøreolie - hyppigt brugte vinduer og døre skal dog smøres oftere.  
Friktionsbremser justeres (aldrig smøres, da det ødelægger friktionen!) 
Glideskinner sprayes om nødvendigt med teflonbaseret smøremiddel, fx Fin Lube eller tilsvarende 
(aldrig alm. smøreolie!) 
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I industri- og landbrugsområder, kystnære områder, sydvendte facader, fugtigt indeklima samt 
områder med høj koncentration af trafik skal vedligeholdelse af vinduer og døre foretages mere 
hyppigt. Garanti mod korrosion er kun gældende ved manglende funktion og under forudsætning 
af, at ovenstående vedligeholdelsesanvisninger er fulgt. 
 
Vask/rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent 
vand tilsat lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og 
opløsningsmiddel. Spor efter klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved at gnide på dem 
med en klud dyppet i sprit. Mærker fra sugekopper og sorte striber fra glasbånd kan ifølge 
Glasindustrien tage op til 2 år om at forsvinde helt ved regelmæssig afvaskning. Prøv evt. med et 
rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader. 
 
Aluminium skal vaskes mindst 2 gange om året (fx når vinduet pudses). Udtræk fra beton i 
nybyggeri skal vaskes af med det samme, da glas og ramme ellers bliver matte. Skader har ikke 
indflydelse på aluminiummets holdbarhed, da blotlagt aluminium hurtigt danner et naturligt oxidlag, 
der forhindrer korrosion og angreb af hvidrust. Småridser i aluminiummet kan udbedres med 
reparationslak, men farveforskelle må påregnes. 
 
Træ indvendigt. Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og bør afvaskes 
jævnligt. Tætningslister, glasbånd og glaslister skal blot holdes rene fx ved aftørring med en klud 
opvredet i rent vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. 
Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Ved reparation, eller hvis du i øvrigt ønsker 
at male karmen, skal du bruge vandbaseret, diffusionsåben maling - undgå at få maling på 
tætningslister, glasbånd og glaslister. 
 
De gående rammer på skydedørene er udført i mahogni. Hvis ikke mahogni behandles bliver 
overfladen grålig, kan slå revner og slå sig. Herunder må skydedørene ikke stå åben i længere tid 
ad gangen, idet rammen kan slå sig og døren ikke efterfølgende vil kunne lukke. 
Træet er fra fabrikken påført én gang olie. Det anbefales at der senest et år efter indflytning 
påføres en til to gange Sadolin Ædeltræsolie. 
 
Maler-tape. Hvis du bruger maler-tape, anbefaler vi 3M™ Masking Tape 201E. Når malingen er 
genbehandlingstør, maler du straks – så mange lag der kræves. Fjern tapen umiddelbart efter, du 
har malet det sidste lag (inden malingen er tør). 
 

Vægge 
De malede overflader renholdes lettest ved alm. støvsugning, eller afstøvning med klud. 
Overfalder kan males iht. producentens anvisninger. Jf. vedlagte farveplan for farve & glans.  
 
Ved snavs som sidder mere fast eller indgår fedtstoffer, kan der foretages afvaskning. Afvaskning 
skal foretages i henhold til vedlagte vejledning bagerst i mappen. 
 
Skader som små revner eller mindre huller repareres let med polyfilla. Påføres med spartel, tørre 
og slibes herefter let med fint sandpapir korn 120. Derefter males overfladen iht. producentens 
anvisninger. 
 

Væg- og gulvfliser 
Du bør regelmæssigt se fliser på væg og gulv efter for eventuelle beskadigelser. Ved 
beskadigelser henvend dig til en flisemurer. 
Efterse også de bløde fuger i badeværelset og hold dem rene og afkalkede som beskrevet 
længere nede. Beskidte og tilkalkede fuger mister elasticiteten, hvilket kan bevirke, at der dannes 
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små revner i fugen. Står der vand i fugerne kan der opstå skader. Observerer du egentlige revner i 
fugerne, skal du henvend dig til ejendomsfunktionæren. 
 
Flisegulv og fliser i vægge, kan med fordel efter de første gange afvaskes med brun sæbevand, for 
at mætte fliser og fuger. Herefter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel. 
 
Grundrengøring med kalkfjerner bruges efter behov, dog min. 3-4 gange om året. Efter 
grundrengøring mættes fliser og fuger igen med brun sæbe. 
 
Elastiske fuger kan rengøres med Rodalon eller lignende, hvis det er nødvendigt. 
 
 
Jf. vedlagte vejledning. 
 

Lækagemelder 
Der er placeret en elektronisk lækagemelder i teknikskakten, som vil udsende en akustisk lyd i 
tilfælde af lækage fra vand- og varmeinstallationen. Lækagemelderen er udstyret med en snor. 
 
Lækagemelderen er på batteri, som har en forventet levetid på 1 år. Batteriet er simpelt af udskifte, 
og når tiden kommer, afgiver melderen et signal med en akustisk lyd, som indikerer det lave 
batteriniveau. 
 
Jf. vedlagte vejledning fra producenten. 

 


