Isætning af nyt glas i gamle vinduer

Snedkerens eget praktiske vinduessæt. På Hverringe er det snedkerens opgave at skifte glas
i de gamle vinduer og med den lille ”værktøjskasse” er han sikker på at have det hele med,
når han er ude på opgave.

Lige gyldigt hvor godt du passer på, går der ind i mellem en rude itu som må udskiftes. Det kan du bede glarmesteren om,
men du kan også gøre det selv og det er faktisk slet ikke så svært. Vi har lavet en beskrivelse og lille film som kan hjælpe
dig med at komme i gang.
Det skal du bruge:
•
•
•
•
•
•

Et stykke gammelt rudeglas eller evt. nyt glas
Glasskærer
Glasskærerolie
Linoliefernis til grunding
Linolie kit
Kittekniv

•
•
•
•
•
•

Stiftsøm
Stifthammer eller lille hammer
Kridt
Pensel til kridt
Linoliemaling
Pensel

Vær opmærksom på at falsen på gamle vinduer ofte er smallere end på nye vinduer. Typisk er glasset som sidder i de
gamle vinduer kun 2mm glas. Husk derfor at mål efter på falsen hvor meget der er plads til inden du evt. køber glas.
• Start med at rense det gamle kit af. Det gøres med et stemmejern eller et kitjern. Hvis kitten sidder meget fast, kan
du med fordel anvende en varmelampe, en SpeedHeater. Denne kan også bruge til at fjerne gammel maling. Fjern de
gamle stiftsøm og tag forsigtigt ruden ud.
• Skrab falsen ren. Den rene fals grundes med linoliefernis inden der lægges kit, for at forhindre at linolien suges ud af
linoliekitten.
• Kitten æltes i hånden til den har en passende blød konsistens uden at fedte.
• Læg et pænt lag linoliekit i falsen, og tryk ruden let fast i kitten. Ruden skal ligge plant og med godt underlag hele vejen
rundt. Kitten udligner evt. ujævnheder i den gamle træramme.
• Slå nye stiftsøm i med en lille hammer eller en stifthammer for at fastholde den nye rude.
• På bagsiden fjernes overskydende kit.
• Nu kittes ruden. Læg et godt lag kit og skrab overskydende kit af med en kitteknit eller en spartel, så der ligger en fint
trekantet kitfals mellem glas og fals.
• Drys kridt på kitfalsen og ruden og børst ruden med let hånd med en pensel. Kridtet fjerner nemt små kitrester og evt.
linolie film/pletter fra ruden.
• Når kitten er let hærdet eller har dannet skorpe, det tager ca. 14. dage til 3 uger, er vinduet klart til at blive malet med
linoliemaling.
God fornøjelse med dine “nye” gamle vinduer!
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