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Vælg de rigtige vinduer og døre

Vinduer og døre skal
vælges i en kvalitet, der
passer til placeringen
og de påvirkninger, de
udsættes for, således
at de med en normal
vedligeholdelse kan holde mindst 40-50 år.
Producenterne bør klassificere vinduer og døre,
så også uprofessionelle
kan vælge de rigtige.

Lyshullerne i vore boliger, også kaldet
døre og vinduer, skal opfylde mange krav.
De skal:
• skabe adgang og lys til boligerne,
• tilpasses byggeriets arkitektur med
hensyn til dimensioner, profiler og
materialer,
• være klimaskærm og beskytte boli
gerne mod vejrliget,
• have minimalt behov for drift og ved
ligehold, og
• have en levetid, der svarer til facadens
levetid.
Medens de to førstnævnte krav er helt
individuelle for det enkelte byggeri, er de
tre sidstnævnte krav mere generelle.
Der vælges normalt vinduer og døre af
følgende materialer:
• hårdttræ,
• alu-profiler og fyrretræ,
• plastprofiler
• fyrretræ.
Hårdttræ som mahogni og teak kræver et
minimum af vedligehold og har lang leve
tid.

Fyrretræsvinduer og
døre bør som minimum
opfylde VSO’s tekniske
bestemmelser, og på
udsatte placeringer bør
de være af rent kernetræ.

Kombinationen af alu-profiler og fyrretræ
er forholdsvis ny, og der er hidtil kun gode
erfaringer, der giver håb om et minimum
af vedligehold og lang levetid.
Plast kræver minimalt vedligehold og har
lang levetid. Der er mindst 20 års erfarin
ger med plastvinduer og -døre, der stadig
fungerer uden problemer bortset fra, at
overfladerne bliver ”kedelige”, og at nogle
elementer skal udskiftes, fordi beslagene
bliver ødelagt.
Men en del fyrretræsvinduer og –døre, der
blev produceret før midten af 1990érne,
har krævet et stort vedligehold og haft en
meget kort levetid. Problemerne skyldes
især, at trækvaliteten primært var splint
træ, og at der blev malet med en vandbase
ret maling, som tillader vand at trænge
ind, men ikke at fordampe ud igen. Spe
cielt bundstykkerne rådner allerede efter
8-12 år, hvis disse vinduer ikke er beskyt
tet af udhæng og ikke er trukket tilbage
fra facaden.
De nyeste fyrretræsvinduer og –døre er
formentlig meget bedre og har lang leve
tid, da vinduesproducenterne selv fra midt
i 1990‘erne skærpede kravene til trækvali
teten, så at der nu primært anvendes ker
netræ.
Den seneste udvikling er, at en del vindu
esproducenter selv har øget kravet om
anvendelsen af kernetræ til tæt mod
100%. Disse elementer markedsføres
som 2-Øko elementer. Hvis det kombine
res med en oliebaseret overfladebehand
ling, som f.eks. linoliemaling, vil kvaliteten
efter fondens vurdering være optimeret.
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