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Utvändig renovering av fönster i Brf Haubitsen. 

Antal fönster, dörrar och karmbottenbleck enligt protokoll 220309. 

 

Renovering av fönster och balkongdörrar enligt AMA Hus 14 LCS.232 955 – 14610 

 

Vilket betyder att när vi renoverar sker följande för… 

 

Bågens utsida:  

Slipa ner till trä > rensa bort gammalt kitt > torka till högst 15% fukt > grundning med Jotun visir 

oljegrunning, ändträn mättas > fönster kittas, och ev. sprickor/hål fogas med LA-seal > lätt mellanslip 

för att få en jämn yta > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details 

 

Bågens mellansida: 

Skrapa löst sittande färg > mattslipning/tvättning > trärena ytor grundas med Jotun jotaproff täckande 

utegrund > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details  

 

Karmens utsida: 

Bottenstycke och min 15cm av karmsidorna uppåt räknat från karmbottenstycket slipas ner till trä > 

övriga delar skrapas löst sittande färg bort och mattslipas > torka till högst 15% fukt > trärena delar 

behandlas med Jotun visir oljegrunning > eventuella hål och sprickor tätas med LA-seal > lätt mellanslip 

för att få en jämn yta >Två strykningar med Jotun demidekk infinty details 

 

 

Renovering av fönster och balkongdörrar enligt AMA Hus 14 LCS.232 955 – 24510 

 

Vilket betyder att när vi renoverar sker följande för… 

 

Bågens utsida:  

Skrapa löst sittande färg > rensa bort löst kitt > mattslipning/tvättning > trärena ytor grundas med Jotun 

jotaproff täckande utegrund > komplettering av kitt, spackling/fogning med LA-seal > 2 strykningar 

med Jotun demidekk infinity details 

 

 

Bågens mellansida:  

Skrapa löst sittande färg > mattslipning/tvättning > trärena ytor grundas med Jotun jotaproff täckande 

utegrund > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details 

 

Karmens utsida: 

Löst sittande färg skrapas bort och hela ytan tvättas och mattslipas > trärena ytor behandlas med Jotun 

jotaproff täckande utegrund > spackling/fogning med LA-seal > 2 strykningar med Jotun demidekk 

infinit details 

 

Nya tätningslister monteras runt samtliga berörda fönster och dörrar. 

 

Spanjoletter smörjs med smörjolja SAE 20. 
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Under tiden vi renoverar era fönster täcks fönsteröppningen med ett fönsterparaply. 

Vi kan inte sätta för öppningar med ”extra plyfaskiva” eller liknande då vi måste komma åt att slipa och 

måla karmarna. 

 

Lättare justering av bågar är inkluderat i offererat pris, det vill säga att vid behov monteras slitringar, 

beslag justeras. Om ytterligare justeringar krävs för att fönster skall öppnas och stängas korrekt samt 

sluta tätt så tillkommer kostnad för detta. 

 

Ibland vid renoveringen upptäcks rötskador. Lagning av dessa sker genom att skadat trä 

sågas/fräses/slipas bort och ersätts av nytt kärnvirke av furu. 

Rötskadelagning är inte inkluderat i offererat pris. 

Vid upptäckt av rötskador dokumenteras skadan och beställaren informeras för beslut om åtgärd. 

Rötskador debiteras enligt separat á-prislista. 

 

 

 
Kenny Lundegård 

Bålsta den 11 november 2022 
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