
Låshus 

 

DÖRRAR, FÖNSTER OCH LÅS. 

 
DÖRRAR 
YTTERDÖRRAR 
Många faktorer påverkar dörrens öppnings- och stängningsförmåga. En dörr behöver 
regelbundet ett förebyggande underhåll för att fungera på ett säkert och bra sätt.  
 
Ytterdörrarna består av målat trä. Dörrarna kräver underhåll i form av regelbunden 
översyn, smörjning, rengöring samt vid behov justering. Vid rengöring används en lätt 
fuktad trasa, vid behov tillsätts ett svagt alkaliskt rengöringsmedel som är skonsamt mot 
ytan. För ytterligare instruktioner om underhåll och justering, se Dalocs dokument ”Drift 
och underhåll” under denna flik. 
 

DÖRRLÅS 
Alla ytterdörrar är utrustade med säkerhetslås för att öka säkerheten. 

LÅSHUSET 
Smörj låshuset några gånger om året med smörjmedel som är  
avsett för dörrlås. Spänn samtidigt alla skruvar i låset.  

LÅSCYLINDERN 
Låscylindern ska rengöras och smörjas minst två gånger om året. Används låset ofta 
rekommenderas rengöring och smörjning oftare. 
Smörj låscylindern med en låsspray, använd inte olja, fett eller grafit då detta orsakar 
stopp i cylindern. Smörj en gång innan vintern för att förhindra kondens och isbildning i 
cylindern. Kontrollera de nycklar som används mycket, de slits med tiden och ska då bytas 
ut. Den blå nyckeln som delades ut vid inflyttningstillfället måste användas vid beställning 
av nya nycklar till bostaden. 

GÅNGJÄRN 
Underhållsbehovet för gångjärnen beror på hur mycket dörrarna används och i vilken miljö 
de befinner sig i, men kontrollera de minst en gång om året. Lösa skruvar försämrar 
dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. När gångjärnen används mycket så 
får de en svart beläggning av damm, detta förhindras genom att regelbundet underhålla 
och smörja gångjärnen. 

 
INNERDÖRRAR. 

Rengöring görs med en väl urvriden trasa, vid behov kan ett milt alkaliskt rengöringsmedel 
tillsättas till vattnet. Använd aldrig skurpulver eller liknande som kan repa dörren. 

 

 



 

SKJUTDÖRRSGARDEROB. 

SKÖTSEL 
Rengöring görs med en väl urvriden trasa, vid behov kan ett milt rengöringsmedel utan 
ammoniak tillsättas till vattnet. Använd aldrig skurpulver eller liknande som kan repa 
dörren. Se separat skötselanvisning från Elfa Lumi AB för ytterligare skötselanvisningar. 

 

 

FÖNSTER. 

Ett fönster som inte underhålls kan med tiden börja se dåligt ut. Flagnande färg och glas 
som skallrar kan vara resultatet av dåligt underhåll. Detta kan räddas utan att hela fönstret 
behöver bytas. Har det däremot börjat växa röta i fönsterramen så måste man byta hela 
fönstret, därför är det viktigt att underhålla alla fönster ordentligt. Röta är en form av svamp 
som angriper trä som utsätts för fukt under en längre tid. 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Invändig kondens är inte tecken på ett felaktigt fönster. När luftfuktigheten inomhus är hög 
samtidigt som lufttillströmningen från underliggande radiator är förhindrad kan det bildas 
kondens på nedre delen av fönstret. Detta ska åtgärdas genast genom att förbättra 
ventilationen och/eller se till att den varma luften från radiatorn får strömma fritt, detta för 
att undvika skador på fönstret. Bildas det kondens mellan glasrutorna är det fel på fönstret 
och ska felanmälas. 

 
För att undvika repor på glaset bör tvättning ske med putsmedel och 
textilduk/gummiskrapa. Vid utvändig putsning passa då på att torka av aluminiumbåge, 
karmbeklädnad och fönsterbleck med en mild tvållösning.  

 
Fönstrets rörliga delar ska smörjas en gång om året. 
 

KONDENS/IMMA PÅ GLAS 
 

KONDENS PÅ INSIDAN 
Kondens på glasets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned vid en kall 
glasyta och avsätts i form av imma eller vattendroppar på glaset. När man brukar en 
bostad avger man fukt genom att man badar, duschar, tvättar, diskar och lagar mat samt 
att varje person avger fukt till den omgivande luften. Tillfällig kondens är inte alls ovanlig, 
vill man bli av med det snabbt kan man vädra för att tillsätta ny torr utomhusluft. 

 

 

 



KONDENS PÅ UTSIDAN 
Under perioder av hög luftfuktighet och när temperaturskillnaderna mellan dag och natt är stora 
(framförallt under höst och vår) finns det risk att utvändig kondens (imma) och i vissa fall 
iskristaller bildas på välisolerade glas med begränsad sikt som följd. Det är ett naturligt fenomen 
som uppstår på grund av att isoleringen är så effektiv att nästan ingen rumsvärme läcker ut till 
det yttersta glaset. Kondensen uppstår i regel på natten och försvinner under morgontimmarna 
när glaset efterhand värms upp utifrån. 


