
Bra t ips och
tricks för hur du

rengör dina
fönster

 



Många husägare känner till det med att ha
smutsiga fönster. Det kan vara att barnen
sätter mun och fettiga fingrar på fönstren,
hunden som slickar fönstret och vind och regn
som gör att fönstren blir smutsiga. Det är
nästan omöjligt att inte ha smutsiga fönster,
men just därför behöver fönstren skötas och
underhållas. 

Därför ger vi dig några helt unika tips och
tricks för att putsa och rengöra dina fönster på
bästa möjliga sätt, vad du ska vara
uppmärksam på, samt ger sig våra bästa
rekommendationer på vad för utrustning som
är bäst att använda. 



Du kan i princip putsa fönster i alla slags väder.
Men vi rekommenderar att du putsar fönstren
när solen inte är framme. En skinande sol kan
riskera att fönstret blir varmt och vattnet
riskeras att avdunsta snabbare än vad du
hinner att torka av fönstret. Till följd av detta
kommer vattnet att lämna spår efter sig och
fönstret ser återigen smutsigt ut. 
Om det däremot är frostväder kan du riskera
att vattnet fryser snabbt på fönstret. 

Därför rekommenderar vi att fönstren putsas
på en molnig dag. 

1) Vädret
 



2) Utrustning
 

Vi rekommenderar att du köper utrustning av
god kvalitet. Om du putsar fönster med dålig
utrustning kommer det även att synas på
fönstren. Därför kommer vi med några
rekommendationer för vad du bör vara
medveten om när du väljer utrustning för att
putsa fönster.

Köp inte den största fönstertvättaren - Det är
lättare att hantera en mindre fönstertvätt och
även smidigare att komma åt kanterna. En
borste kan också användas. 
   
Köp en bra skrapa - Om du köper en billig
skrapa blir det också synligt på fönstret. Vi
rekommenderar därför att du köper en bra
gummiskrapa, dvs. en skrapa med hård kvalitet
av gummi samt utan snitt och tårar som kan ta
bort tvålen. 



Tänk över storleken på dina fönster – Har du
fönster med många spröjs eller ett större
fönsterparti utan spröjs? Det är viktigt att du
inte köper en för stor skrapa eller fönstertvätt,
som kanske inte passar in i ditt fönsters storlek.

Slitna kökshanddukar – Ett tips är att använda
slitna kökshanddukar istället för nya. Det
eftersom nya kökshanddukar inte absorberar
särskilt bra och kan lämna damm och smuts
efter sig. Vi rekommenderar att du använder
kökshanddukar för större fönster. 

Fiberduk  – Fiberdukar har en väldigt bra
absorptionsförmåga och lämnar inte damm
efter sig. Fiberdukar är väldigt bra att avsluta
putsningen med. Vi rekommenderar att
använda fiberdukar för mindre fönsterpartier. 



5 liter kallt vatten
1 msk. Diskmedel
Några droppar ammoniak

För att få till bra tvålvattenblandning
rekommenderar vi att följa följande recept: 

Börja med att tvätta fönstret med
tvålvattenblandningen med en fönsterputsare
eller borste. Doppa i blandningen och täck
sedan hela rutan med tvål med putsaren. Om
fönstret är mycket smutsigt behövs extra
tvålvatten på fönstret.

3) Tvålvattenblandning
 

4) Vatten



5) Teknik 

För att undvika vattenspår på fönstret
rekommenderar vi att du börjar i ett hörn och
flyttar skrapan så att inga spår syns på fönstret.
Se till att överlappa dina tidigare drag när du
skrapar, och gör det helst i glidrörelse. 

Ett bra tips är att överlappa tidigare drag och
göra det så snabbt att vattnet inte har tid att
avdunsta på rutan innan du når botten. På
detta sätt undviker du vattenspår på dina
fönster. 

6) Torka efter 

När du har putsat fönstret är det viktigt att du
därefter tar en gammal kökshandduk eller en
fiberduk och torkar alla hörn och kanter. 
Det är viktigt att du kommer runt på alla sidor
och tar bort allt vatten för att få ett bra resultat. 



En våt trasa 
Varmvatten
Universell rengöring
En torr trasa (gammal kökshandduk eller
fiberduk)

Vi rekommenderar att du rengör fönsterramar
och bågar några gånger om året. Allt du
behöver är: 

Ett bra tips är att rengöra ramarna innan du
putsar fönstren och rengör fönsterbrädan efter
putsningen. Täck ramarna vid behov med
tidningar om de inte ska rengöras så undviker
dem att bli smutsiga.

7) Rengör fönsterramar och 
fönsterbågar



Fönsterputsning inomhus är också en viktig
faktor för att få rena och snygga fönster. Vi
rekommenderar att du använder samma
tvålblandning och arbetsmetod som för
fönsterputsning utomhus. 

Om du tycker att det suger för mycket
vatten inomhus kan du också prova att
putsa med Ajax och en kökshandduk. 

8) Fönsterputsning inomhus



9) Hur ofta?

Vi rekommenderar att du putsar och rengör
utsidan av dina fönster 3-4 gånger om året
eftersom fönstren utsätts för vind och väder,
det gör att smuts bygger upp hela tiden. 

Vi rekommenderar att du putsar och rengör
invändigt minst två gånger om året för att ta
bort oljiga fingeravtryck, sot från ljus mm. 

Vi hoppas att den här guiden har varit till hjälp
för att få dina fönster att rengöras och putsas
på bästa möjliga sätt. Kom ihåg - det är viktigt
att underhålla sina fönster och dörrar för att
uppnå maximal kvalitet. 

Du kan läsa mer om underhåll av fönster och
dörrar på Sparfönster.se


