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Nöjd länge tack 
vare rätt skötsel

Grattis till erat val av Skaala kvalitets-
produkter.

Vänligen läs noggrant igenom den-
na skötselanvisning innan du börjar 
montera och använda fönstret, och 
följ hänvisningarna gällande under-
håll. Spara dessa anvisningar. Skaala 
produkter är enkla att använda, men 
vi rekommenderar ändå att följande 
hänvisningar uppmärksammas nog-
grant!

Vi tackar för att ni valde Skaala och 
önskar er mycket nöje med er nya 
produkt.
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Bruksanvisning
för utåtgående HAS vridfönster

Följande anvisningar gäller för fönster 
typ HAS med pivåtbeslag TT 180.

Stängt läge 
fönsterhandtaget till höger.

Öppet läge för vädring
fönsterhandtaget vrids uppåt.

Spärren begränsar fönstrets  öpp-
ningsvinkel med en vädringsposition. 
Tryck på spärren för att lösa den.

Putsningsläge 
Fönsterbåge vrids 180° för putsning.
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Skötsel och underhåll
av Skaala fönster och fönsterdörrar

Skötsel och rengöring
Regelbunden rengöring är en grund-
förutsättning för att livslängd och 
funktionsduglighet skall uppnås. 
Både in- och utsidan av fönster och 
fönsterdörrar skall rengöras (även fal-
sen i öppningsbara fönster- och dörr-
karmar).

Vi rekommenderar att säkerställa 
att all smuts och damm har tvättats 
bort från fönstrets trä och alumini-
umytorna samt glaset. Använd ren-
göringsmedel som är avstämt mot 
motsvarande material och ytor. Fråga 
i tveksamma fall från tillverkaren av 
rengöringsmedlet.

Rengöring av glas
Undvik att vidröra glasytan med fing-
rar eller smutsiga handskar. Vi rekom-
menderar att använda flytande föns-
terputsmedel, svåra fläckar kan tas 
bort med industrisprit. Använd aldrig 
vassa metallföremål vid rengöringen.

Kontroll av utvändiga alumini-
umytor
Om produkten är utvändigt beklädda 
med aluminium behövs det inget sär-
skilt underhåll. Aluminiumytorna skall 
rengöras med ett ph-neutralt tvätt-
medel som är lämpligt för aluminium. 
I tveksamma fall fråga från tillverkaren 
av tvättmedel om det är lämpligt för 
aluminium. Säkerställ att all smuts 
tvättas bort från aluminiumytan och 
tätningslisterna.
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Skötsel och underhåll
av beslagen

För alla Skaala fönster gäller att be-
slagens funktion och tillstånd skall 
kontrolleras en gång om året enligt 
följande:

• Rörelsefunktion
• Beslagens fastsättning
• Slitage av beslagen
• Skador på beslagen

Rörelsefunktion:
Beslagens rörelsefunktion kan kont-
rolleras med fönsterhandtaget. Öpp-
ningsmoment kan vid fönster förbätt-
ras genom smörjning eller genom 
justering. Felaktig justering kan inne-
bära nedsatt funktion för fönstret och 
utgöra en säkerhetsrisk.

Beslagens fastsättning
Fönstrets säkerhet och funktion är 
beroende av att beslagen är rätt mon-
terade. Om skruvar har lossnat eller 
skruvskallar gått av, skall dessa omgå-
ende dras åt eller bytas. Förhindra att 
handtags skruvar lossnar genom att 
använda skruvlåsningar som finns att 
köpa i tex. järnhandlar eller affärer för 
biltillbehör.

Slitage av beslagen
Förslitning av beslagen undviks ge-
nom att smörja eller olja säkerhets- 
och funktionsrelevanta komponen-
ter. Följ anvisningen på följande sidor.

Skador på beslagen
Skadade beslagsdelar ska bytas ut.
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Smörjning
av Assa Top Swing beslag

på HAS T180 fönster

Varje år:
För att öka och bibehålla en god 
funktion och säkerhet, samt öka pro-
duktens livslängd, skall fönsterbeslag 
smörjas med några droppar smörj-
medel 1-2 gånger per år beroende av 
bruk.

Rekommendation av smörjmedel: 
Shell Cassida RLS2 eller likvärdig.

Ytbeslag

HOPPE 

Dina produkter är som standard ut-
rustad med Hoppe ytbeslag. Hoppe 
beslagen av aluminium tillverkas av 
en högklassig, korrosionsbeständig 
aluminiumlegering. Ytbehandling av 
aluminium utförs med pulverbelägg-
ning eller eloxering. Den skyddsbe-
läggning som bildas vid eloxeringen 
gör produkten motståndskraftig mot 
luftfuktighet, korrosion och lättare 
mekaniskt slitage. Någon särskild 
skötsel krävs ej och smuts går lätt att 
ta bort med en mjuk och fuktig trasa. 

Vi rekommenderar att kontrollera 
handtagens fastsättning en gång 
om året. Om skruvar har lossnat skall 
dessa omgående dras åt. Att använda 
skruvlåsningar är också rekommen-
derat.
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Under förutsättning att anvisningar 
om lagring, skötsel och underhåll följs 
lämnar Skaala IFN AB garanti i enlig-
het med ABM enligt följande:
”Om inte annat föreskrivs i övriga avtals-
handlingar ansvarar leverantören för fel i 
varan som framträder inom två år från va-
rans avlämnande. Har varan levererats till 
ett projekt för vilken slutbesiktning ska ske, 
räknas angiven tid från den dag projektet 
blivit godkänt. Leverantören är inte ansva-
rig enligt första stycket om han gör san-
nolikt att felet beror på en olyckshändelse 
eller därmed jämförlig händelse eller brist-
fällig lagring, hantering eller montering av 
varan eller på annat förhållande som kan 
hänföras till köparen.”

• vid produktköp utan montering 
omfattar garantin ny ersättande 
del

• vid köp med montering omfattar 
garantin ny ersättande del och 
montering.

Dessutom lämnar Skaala IFN AB 10 
års garanti i Sverige för konstruktion 
och funktion. 
Anmärkning: 
• under 2 år fr.o.m. leveransdatum 

omfattar garantin nya beslag in-
klusive montering av dessa.

• Under ytterligaste 8 år omfattar 
garantin nytt beslag men inte 
montering.

Garanti
Garantin gäller för i vår fabrik ytbe-
handlade och glasade produkter. 
Garantin ersätter inte kostnader för 
återmontering av foderlister, fönster-
plåtar eller andra anslutningsdetaljer. 
Garantin ersätter inte heller kostna-
der för byggställningar, uppbyggnad 
av dessa eller lyftanordningar som 
behövs för att byta produkten eller 
delar av den.

Garantin inte ifall produkten är felak-
tigt monterad, inte har blivit under-
hållen enligt skötselanvisningarna 
eller använts på ett felaktigt sätt. 
Garantin gäller inte heller för fel som 
inte har blivit dokumenterade innan 
montering av produkten. För att be-
döma skönhetsfel i ytbehandlingen 
för trä- och aluminiumytor samt fel-
aktigheter i glas används som betrak-
telseavstånd 3 meter.

Garanti för isolerglaselement
Alla isolerglaselement som finns i 
produkter från Skaala ges en täthets-
garanti på 10 år.

Obs! Garantin för isolerglaselement 
gäller inte i fråga om värmespän-
ningar om dessa isolerglaselement 
används i kombination med mörka 
persienner eller andra typer av ut-
rustning för mörkläggning som går 
i mörka toner. Om sådana används 
i omedelbar närhet av isolerglasele-
menten ökar risken för värmechock-
er, som beror på kraftiga temperatu-
rökningar. En sådan värmechock kan 
spräcka glaselementet. Glassprickor i 
glaselement godkänns inte som en 
reklamation ifall det inte är frågan 
om ett tillverkningsfel. Tecken på 
tillverkningsfel framträder inom max 
ett år från tillverkningsdagen.



Kvalitet sedan 1956.
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