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Information om Balkonger, inglasningar och fönster på Brf 
Fyrverkaren 

 

Brf Fyrverkaren genomgår just nu ett stort fasadlyft. Styrelsen vill därför informera om vilka 

regler som gäller för balkongerna. Nedan punkter poängterar viktiga saker att tänka på.   

   

• Ni får absolut inte fästa något i räcken, inglasningar, balkongplattan eller i väggen som 

avgränsar balkongerna. Exempelvis paraboler, parasoll eller belysning får inte fästas i 

vägg eller på räcke.  

  

• Ingen klinker/kakel får läggas på balkongen. Trätrallen som monteras på balkongen 

ingår i lägenheten. Om trätrall är borttagen vid överlåtelsesyner kommer 

återställningskostnad att bekostas av bostadsrättshavaren före övertagande. 
 

• Trätrallen får ej täckmålas, utan enbart träoljas vid behov.  

   

• Om du röker på balkongen, se till att inga fimpar kastas ut från balkongen.    

   

• Skaka inte mattor och filtar på balkongen, så dina grannar får in smuts på sin balkong.   
 

• All form av grillning på balkongerna är förbjuden. 

   

• Följ även separat utdelad drift och skötselråd avseende era nya 

balkongräcken, inglasningar, fönster och trätrall.   

   

• Om barn vistas själva på balkongen så håll inglasningarna stängda. Allt för att undvika 

fallolyckor.   
 

• Ingen målning av betongväggar är tillåtet under garantitiden, dvs först efter 2027 får 

man måla enligt nedan förutsättningar.  

   

• Om ni efter att garantitiden utgått, önskar måla väggarna på er balkong är det viktigt att 

färgen ska vara av samma typ som det är idag. Färg tillhandahålls av föreningen, endast 

färg som tillhandahålls av föreningen får användas. Inga andra kulörer är tillåtna. Om 

målning på egen hand, med egen färg gjorts vid överlåtelsesyner kommer 

återställningskostnad att bekostas av bostadsrättshavaren före övertagande. 

  

  

  
Styrelsen tackar för ert tålamod under renoveringen.  

  

Vänligen   

Styrelsen HSB Brf Fyrverkaren 

 

HSB BRF FYRVERKAREN 









Drift och underhåll Elitfönster 

FIX 93(öppningsbegränsare fönster) 

 

FIX 184(öppningsbegränsare fönsterdörr) 

 



Ventil Titon 4000 

 

Användning: 

1. Öppna stäng genom att föra handtaget(snib) höger eller vänster. 

2. Täck ej över ventil 

• Ha ventilen öppen så mycket som möjligt för ett hälsosamt inomhusklimat. 

Underhåll: 

1. Torka av ventilen med torr trasa efter behov. 

2. Använd ej vatten 

Manövrering Vridfönster 

 

Manövrering Handtag 

 



Det är viktigt att sköta om och under-

hålla dina beslag. Det förbättrar besla-

gets funktion och dess livslängd.  

Spanjolett och flerpunktslås 

Våra spanjoletter och �erpunktslås är 

smorda och dess funktion är kontrollerad 

vid leverans. För att bibehålla en god funkt-

ion, samt öka produktens livslängd, skall 

låshus, samtliga kolvar och bromsöverfö-

ring smörjas med några droppar olja 1-2 

gånger per år. 

Använd inte olja av silikontyp, då detta kan 

medföra problem vid ommålning av snicke-

rierna. 

Antal smörjhål/kolvar beror på produkttyp. 

Fönsterbroms 

Fönsterbromsar skall efter byggtidens slut 

på byggarbetsplatsen noga rengöras från 

puts och spånrester eller annat som påver-

kar funktionen av bromsarna. 

Monterad fönsterbroms skall kontinuerligt 

rengöras genom dammsugning och avtork-

ning med torr trasa. 

Fönsterbromsen får inte smörjas med olja 

eller rengöras med medel som har en smör-

jande funktion. Fönsterbromsens friktion 

kan då helt försvinna. 

Låshus 

Sidkolv 

Sidkolv 

Sidkolv 

Bromsöverföring 



Underhåll av spanjolett 

Våra produkter bör underhållas 1-2ggr/år för att nå en lång hållbarhet. 

Underhåll enligt följande: 

Vridfönster 

Vrid handtaget och öppna fönstret tills 
barnspärren tar emot.  

1. Lyft och vrid beslagslocket så skruvarna blir synliga. 
2. Skruva ut de två skruvarna. 
3. Dra försiktigt ut handtaget. 
4. Spraya in låsolja i spanjoletthålet.  
5. Montera tillbaka handtaget. 
6. Vrid handtaget fram och tillbaka så oljan sprider sig i 

spanjoletthuset. 
7. Skruva tillbaka skruvarna. 
8. Fäll tillbaka locket. 

Ändbeslagen samt en klammer håller din spanjolett 
på plats så spanjoletten kan inte trilla ur. 

Exempel på låsolja. 

Spanjolettens 
låshus 

Borrhål i 
bågunderstycket för 
och handtagssprint 
handtagsskruv"



Underhåll av övriga fönsterbeslag 

Om fönsterbågen går trögt kan man pensla med vaselin i glidspåret. Vår rekommendation är att det 

görs årligen. 

Smörj vridbeslaget om det känns trögt. 

Spraya slutblecket med låsolja så rullen går fritt. 
Om bågen eller vridbeslaget går trögt 

så bör man justera karmen med 

karmhylsorna. 



Arqdesign Inglasningar 

Vi tackar för att ni valt våra produkter och gratulerar er till er nya inglasning. För att vara säker på 

en funktionell produkt i många år framöver, vill vi göra er uppmärksam på lite olika saker. 

Alla våra produkter är oisolerade och bör betraktas som utomhusprodukter, avsedda för 

användning på balkonger, uteplatser och verandor. Det kan vid speciella väderförhållanden 

uppstå fukt inne i systemet, vid temperaturförändringar kan detta medföra imma på insidan av 

glasen. Vid regn och vissa vindförhållanden kan små mängder vatten tränga in på insidan av 

systemet. Tänk därför på detta när du ska möblera ditt nya uterum, alla möbler, golv etc. måste 

vara lämpliga för utomhusbruk. Produkterna är tillverkade av pulverlackerade aluminiumprofiler 

och säkerhetsglas. 

Underhåll: Räls och dräneringskanalerna i nedre styrprofil samt hjul/kloss måste hållas rena för 

att inglasningsluckorna ska fungera optimalt vid alla tillfällen. Aluminiumprofiler och glas tvättas 

med vatten och milt rengöringsmedel utan slipmedel. Gör denna rengöring vid vår och 

sensommar, oftare om behov finns. Efter rengöring skall silikonspray användas både i övre och 

nedre styrprofil (se bild A).  

 

Bild A 

     

 

Övre 

Nedre 



Låsmekanismen (se bild B) ska smörjas med silikonspray 3 gånger per år eller ytterligare vid 

behov. Om vatten från ovanförliggande balkong rinner på era glas ska ni omgående tvätta bort 

detta, eftersom betongvatten är aggressivt och kan förorsaka bestående skador. Prova då att putsa 

glasen med ättikssprit 12%, skölj med vatten och torka med ren trasa. Om det inte ger önskat 

resultat, rådfråga er fastighetsägare.                                                 

           

Bild B 

 Låsmekanik lucka 

  Låsmekanik dörr, vid golv. 

 

 



 

Säkerhet: Tänk på att vid hård vind ska glasdörr/luckor alltid stå i stängt läge, detta gör att de tål 

större belastning. I öppet läge ska de alltid ställas upp med hjälp av uppställnings snodden, som 

bilden visar. 

 

 

OBS! Bilden under visar hur man inte ska parkera glasen. Om en vindpust eller ett korsdrag 

uppstår, riskerar då glasen att okontrollerat öppnas. 
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Styrhjul/kloss ska 

inte stå i linje 

med urtaget. 



 
 
 
Balkonginglasning 

 

 
SKÖTSELANVISNING 
 
För att bevara produktens funktion och utseende på bästa möjliga sätt så bör ett visst 

underhåll utföras några gånger per år. 

 

 

1. Rengöring av glas 
Glasen putsas på samma sätt som andra fönster med lämpligt fönsterputsmedel eller bara 

varmt vatten. Starka rengöringsmedel får inte användas då de kan skada gummilisterna. 

 

 

2. Rengöring av aluminiumprofiler och plastdetaljer. 
Det är inga speciella rengöringsbehov när det gäller aluminiumprofilerna, men för att 

bibehålla färg och glans så rekommenderar vi att man även tvättar av profilerna samtidigt 

som glasen putsas. Detta görs lämpligen bara med varmt vatten och ev. något svagt 

rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel kan skada lackeringen, liksom tvättsvampar 

med slipmedel. 

 

 

3. Behandling med silikonspray.  
I den nedre aluminiumprofilen där glasens glidklossar går, är det behov av rengöring.  

Profilen bör dammsugas och rengöras med en liten borste, så att skräp och smutspartiklar  

försvinner. Sedan sprayas profilen invändigt med silikonspray så att glasen glider 

optimalt.  

Dessutom bör alla plastdetaljer som sitter på glasen behandlas med silikonspray. Vid varje 

öppningslucka sitter det i ovanprofilen en gångjärnslåsning av plast som också ska 

behandlas med silikonspray. 

 

Behandlingen med silikonspray är viktig för att glasen ska gå lätt att skjuta och  
för att upprätthålla den generella användarvänligheten. 
Denna behandling ska utföras minst 2 gånger per år. 



 

 

 

 
SKÖTSELANVISNING BALKONGRÄCKEN 

 

 
Pulverlackerad aluminium 

Pulverlackerad aluminium rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Svåra 

fläckar avlägsnas med kemisk bensin. Slipande rengöringsmedel, till exempel 

skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel samt slipande svampar, får ej 

användas. 

 

Naturanodiserad aluminium 

Naturanodiserad aluminium rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Svåra 

fläckar kan tas bort med kemisk bensin. Slipande rengöringsmedel, till exempel 

skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas. 

 

Plast  

Plast rengörs med vatten och milt rengöringsmedel eller mild fönsterputsspray. 

Slipande svampar och rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade 

rengöringsmedel, får ej användas. 

 

Glas 

Glas rengörs med vatten och milt rengöringsmedel eller fönsterputs. Svåra fläckar kan 

tas bort med kemisk bensin eller med rengöringsmedel avsett för glaskeramikhällar.  

Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade 

rengöringsmedel, får ej användas. Eftertorka/polera. 

 

Laminatskivor 

Laminatskivor rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Svåra fläckar avlägsnas 

med kemisk bensin. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller 

syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas. 
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