
Tips og tr iks t i l
hvordan du

vasker vinduene

 



La dine vinduer skinne
De fleste huseiere kjenner til å ha skitne
vinduer.
Barna setter munnen på, finger merker,
hundene slikker på vinduene og vind og vær
gjør vinduene skitne. Det er derfor ikke til å
unngå å ha skitne vinduer, men de må fortsatt
pleies og vedlikeholdes.

Derfor gir vi deg her noen helt unike og gode
tips og triks for hvordan du kan vaske og pusse
vinduene dine på best mulig måte, hva du må
være ekstra oppmerksom på og gir våre beste
anbefalinger for hvilket utstyr som finnes.



Du kan stort sett vaske vinduer i all slags vær.
Vi anbefaler at du vasker vinduer når solen ikke
skinner. Hvis solen skinner fra en skyfri himmel,
kan du risikerer at vinduene dine blir varme, og
derfor fordamper raskere enn du klarer å tørke
vinduet med moppen. Dette vil sette spor på
vinduene.
Er det derimot frostvær, kan du risikere at
vannet raskt fryser på vinduene. Derfor
anbefaler vi at du nøye vurderer når du skal
vaske vinduene dine, slik at du unngår å sette
spor på vinduene.

Et godt tips er å vaske vinduer på en grå dag.

1) Været
 



2) Utstyr
 

Vi anbefaler at du kjøper utstyr av god kvalitet.
Hvis du pusser vinduer med dårlig utstyr, vil
det også kunne ses på vinduene dine.
Vi kommer derfor med noen få anbefalinger 
for hva du bør være oppmerksom på når du
velger utstyr for pussing av vinduer.

Ikke kjøp den største forvaskeren - Det er
lettere å kontrollere en mindre forvasker og er
også lettere å komme til kantene osv.
En børste kan også brukes.

Kjøp en god nal - Kjøper du en billig nal, kan du
også se den på vinduene dine.
Vi anbefaler derfor at du kjøper en god
gumminal, dvs. en nal med gummi av hard
kvalitet, uten hakk og rifter, som kan fjerne
såpen.



Tenk på størrelsen på vinduene dine - Har
vinduet mange sprosser eller en større
vindusparti uten sprosser?
Det er viktig at du ikke kjøper en for stor nal
eller forvasker som kanskje ikke
passer inn i størrelsen på vinduet ditt.

Slitte kjøkkenhåndklær – Et godt tips er å
bruke slitte kjøkkenhåndklær fremfor nye
kjøkkenhåndklær, da nye kjøkkenhåndklær
suger ikke så godt og kan etterlate seg støv og
skitt. Det anbefales å bruke kjøkkenhåndklær
til større vinduer.

Fiberkluter - Fiberkluter har en veldig god
sugeevne og samtidig etterlater de ikke støv.
Derfor er fiberkluter også et godt utstyr for å
tørke vinduene til slutt. Det anbefales å bruke
fiberduker til mindre vinduspartier.



5 liter kaldt vann
1 ss. oppvaskmiddel
En halv kork med salmiakk

For å lage en god såpevannsblanding
anbefaler vi at du bruker følgende oppskrift:

Start med å vaske vinduet i hjemmet med
såpevannblandingen med en forvasker eller
børste.
Dypp det i blandingen og dekk deretter hele
vinduet med såpe ved hjelp av verktøyet. Hvis
vinduene dine er veldig skitne, så bruk gjerne
ekstra såpevann på vinduet.

3) Såpevann-blanding
 

4) Vann



5) Teknikk 
For å unngå striper på vinduene dine, så
anbefaler vi at du starter i det ene hjørnet og
den beveger nalen rundt så det ikke kommer
striper på vinduet. Pass på å overlappe de
tidligere sporene dine når du skraper, og gjør
det helst i én glidende bevegelse.

Et godt tips er å overlappe tidligere baner og
gjøre det like raskt som vannet
rekker ikke å fordampe på ruten før du når
bunnen - på denne måten unngår du striper
på vinduene dine.

6) Tørk efter 
Når du har skrapet vinduene dine, så er 
det er viktig at du etterpå tar et gammelt
kjøkkenhåndkle eller en fiberduk og tørker av
alle hjørner og kanter.
Det er viktig at du tar alle kanter og få fjernet
alt vannet, for å få et godt resultat.



En våt klut
Varmt vann
Universell rengjøring
En tørr klut

Vi anbefaler at du vasker vinduskarmer og
karmer noen ganger i året. Du vil trenge:

Et godt tips er å vaske karmene før du vasker
vinduene og vaske vinduskarmen etter du har
vasket vinduene. Dekk til rammene med et par
aviser (om nødvendig), hvis de ikke skal vaskes
så du unngår at de blir skitne.

7) Vask vindukamer og ramme



Innendørs vindusvask er også en viktig
faktor for å få rene og pene vinduer.
Vi anbefaler at du bruker samme
såpeblanding og arbeidsmetode som
utendørs vindusvask.

Synes du det griser for mye med vann
innendørs kan du også prøve deg med
vaskemiddel - f.eks Ajax - og et tøystykke.

8) Innendørs pussing



9) Hvor ofte?

Vi anbefaler at du vasker og pusser utsiden av
vinduene dine 3-4 ganger i året, da vinduene
dine utsettes for vind og vær, noe som gjør at
skitt og smuss stadig hoper seg opp.

Vi anbefaler at du minst to ganger om året
vasker vinduene innenfra, for å fjerne fett
fingre, sot fra stearinlys etc.

Vi håper at denne guiden har vært til hjelp for
hvordan du får pusset vinduene dine på best
mulig måte.
Husk at det er viktig å vedlikeholde sine
vinduer og dører, for å oppnå best mulig
kvalitet.

Du kan lese mye mer om vedlikehold av dine
vinduer og dører på Sparevinduer.no.


