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Utsidan av fönsterbåge och karm måste, då de är vända mot snö, sol, regn och temperaturförändringar, 

underhållas regelbundet. Hur ofta beror på materialets kvalitet (en tumregel är ju äldre desto bättre) och 

underarbetet. Fönsterbågens mellan och insidor är mindre viktiga då de inte är ”utsatta” på samma sätt. 

Det blir då mer en estetisk fråga.  

 

När vi skriver ”renovering” gäller följande för utomhusbehandling. 

Fackmannaspråk enligt AMA Hus 14 LCS.232 

955 – 14610 

 

Vilket betyder att när vi renoverar fönsterbågens utsida sker följande:  

Slipa ner till trä > rensa bort gammalt kitt > torka till högst 15 % fukt > Grundolja: eventuellt två gånger 

> Grundmålning >Kittning, spackling/fogning > Lätt mellanslip för att få en jämn yta > 2 strykningar 

med fönsterfärg 

 

När vi renoverar fönsterkarmens utsida sker följande: 

Bottenstycke och 20 - 40 cm av karmsidorna uppåt räknat från karmbottenstycket slipas ner till trä > 

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

delar > Grundmålning hela utsidan > Spackling/Fogning > Lätt mellanslip för att få en jämn yta >Två 

strykningar med fönsterfärg 

 

När vi skriver ”lätt renovering”gäller följande för utomhusbehandling. 

Fackmannaspråk enligt AMA Hus 14 LCS.232 

955 – 24510 

 

Vilket betyder att när vi renoverar fönsterbågens utsida sker följande:  

Skrapa löst sittande färg> rensa bort löst kitt > mattslipning/tvättning>Grundmålning av trärena 

ytor>Kittning, spackling/fogning >Två strykningar med torkning och lätt mellanslip för att få en jämn 

yta.  

 

När vi renoverar fönsterkarmens utsida sker följande: 

Löst sittande färg skrapas bort och hela ytan tvättas och mattslipas > Grundmålning trärena ytor> 

Spackling/Fogning > Två strykningar med torkning och lätt mellanslip för att få en jämn yta. 

 

Vad gäller mellan- och insidorbeträffande bågar och karmar är det begränsat. Vi tvättar, skrapar och 

slipar till ”målningsbar yta” grundar trärena ytor och stryker hela ytan två gånger.   

 

Invändig renovering och målning bör diskuteras och överenskommas noga, då missförstånd är vanliga.  

Jämför vad är fönsterkarm, -smyg, -nisch eller -bräda. Vad inkluderar offerten/Vad inkluderar inte 

offerten? 

 

Fönsterbågen åtgärdas året runt då arbetet utförs inomhus. Ett problem kan vara att huset blir kallt, dvs. 

den som bor där måste då klä på sig mer än vanligt. När fönsterkarmen åtgärdas måste det vara 

någorlunda varmt (inte under 10 grader bakom fönsterparaplyet) ute. Annars torkar inte färgen.  

 

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. 
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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 (om inte så angetts i offerten). 

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

Rötskador debiteras enligt separat á-prislista. 

 

Se bilder nedan för gränsdragning av utvändig och invändig målning. 

 

 
    Inåtgående fönster    Utåtgående fönster 

 

 

 

 

Kenny Lundegård 

 

Bålsta den 9 mars 2017 
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