Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine
gamle termovinduer?
Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder
Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A‐mærkede
energiruder. Huse fra 60'erne og 70'erne har ofte store ubrudte glasflader, der er lige til at skifte ‐ hvis
vinduesrammerne er i orden.

Hvordan kan jeg se om vinduesrammerne er i orden?
Efterse ramme og glaslister rundt om hele ruden på både yder‐ og indersiden af glasset. Du finder oftest
problemer med den nederste glasliste udvendig (bundglaslisten), den nederste del af rammen under
bundglaslisten og den nederste del af rammen indvendig.
Sørg for, at træværket er helt tørt. Stik så en spids kniv i træet uden at presse hårdt. Hvis den kun synker 3
mm ind, er træet i orden. Hvis den synker mellem 3 og 6 mm ind, er rammen sandsynligvis rådden i
overfladen i et mindre område ud mod hjørnerne. Det kan du sagtens selv reparere ved at fjerne det
angrebne bløde træ med et stemmejern, lade området tørre helt ud og fylde det op med plastisk træ.
Derefter skal det blot tørre, slibes og efterbehandles med olie, maling eller træbeskyttelse som
vinduesrammen i øvrigt.
Hvis din kniv synker mere end 6 mm ind i træværket, kan rammen være mere rådden end den umiddelbart
ser ud til. Den kan måske reddes med plastisk træ som ovenfor, ellers skal der en fagmand til at udskifte
dele af rammen.

Hvordan tager jeg mål til de nye ruder?
Tegn en skitse af din bolig set udefra, og tegn alle vinduerne ind. Det behøver ikke at være hverken pænt
eller særlig nøjagtigt, bare du kan overskue og nummerere alle de vinduer, der skal have nye ruder.
Herefter består opgaven i at få noteret målene på ruderne korrekt.
Du kan måle rudernes størrelse på tre måder, men uanset hvilken du vælger, skal du være meget
omhyggelig. Målet skal være nøjagtigt indenfor +‐ 2 mm, så det er en god idé at bruge to af
målemetoderne og måle efter med en anden tommestok eller målebånd. Når du selv tager mål og bestiller
dine nye ruder er ansvaret dit.

NÅR DU MÅLER INDEFRA
Mål afstanden mellem indersiden af venstre og
højre ramme med et målebånd eller en
tommestok. Du har nu lysningsbredden, som du
noterer og lægger 2,4 cm. til.

+

2,4

=

Mål så afstanden mellem indersiden af nederste
og øverste ramme på samme måde. Nu har du
lysningshøjden, som du noterer og lægger 2,4
cm. til:
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Nu har du dit glasmål

NÅR DU MÅLER UDEFRA

Mål afstanden mellem indersiden af venstre og
højre fals med et målebånd eller en tommestok.
Vær opmærksom på, at falsen er den faste ramme
som glaslisterne er slået på, så du ikke kommer til
at måle afstanden mellem glaslisterne.
Du har nu falsbredden, som du noterer ned og
trækker 0,8 cm. fra:
Mål så afstanden mellem indersiden af nederste
og øverste fals på samme måde. Vær opmærksom
på, at den nederste fals kan skråne udad, så
regnvandet kan løbe af. Hvis den gør det, skal du
afmontere den nederste glasliste, før du måler, så
du er helt sikker på at ruden ikke bliver for høj. Nu
har du falshøjden, som du noterer ned og trækker
0,8 cm fra
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Nu har du dit glasmål

DEN SIKRE MÅLING – OGSÅ UDEFRA

Afmonter venstre og højre glasliste. Det gør du ved at lirke en metalspartel
forsigtigt ind mellem glaslisten og falsen, tæt på sømmene i glaslisten. Nu
kan du vrikke eller vippe glaslisten forsigtigt af ‐ og hvis du er heldig, følger
sømmene med ud.
Mål rudens bredde direkte på termoruden og noter målet.

x

Sæt en lille klods fast med en skrue i venstre og højre side af falsen, så ruden
ikke falder ud, når du fjerner den øverste og nederste glasliste på samme
måde som ovenfor. Mål så rudens højde direkte på termoruden og noter
målet.
Ved at gange glasbredde med glashøjde har du dit glasmål.

=

MÅLING AF RUDETYKKELSE

Luk vinduet op og mål rammens tykkelse. Mål så afstanden ind til glasset på både indersiden og
ydersiden af vinduet
Skriv målene her og udregn din rudetykkelse i mm:
Først rammetykkelsen, så indre afstand og til sidst ydre afstand.

Rammetykkelse

Indre afstand

‐

Ydre afstand

‐
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Standard rudetykkelser
(glas‐luft‐glas)
17 mm (4‐9‐4)
20 mm (4‐12‐4)
23 mm (4‐15‐4)
22 mm (5‐12‐5)
25 mm (5‐15‐5)

I dine nye energiruder er luften mellem de to lag glas erstattet af en tung gasart ‐ som regel Argon, som
isolerer meget bedre end luft. Ruden isolerer bedre, jo mere plads der er til gassen. Derfor skal du måle
efter, om der er plads til en tykkere rude i rammen. Prisen er den samme, men isoleringsevnen bedre.

GLASLISTER
Du kan ofte genbruge de gamle glaslister i sider og top og nøjes med at montere nye bundglaslister i f.eks.
aluminium. Så kig lige efter om dine gamle glaslister stadig er pæne og friske nok til at holde med en ny
overfladebehandling.
Du kan købe nye lister af træ og plastik i byggemarkedet, og i givet fald overveje om en smallere liste kan
give plads til en tykkere rude. Bundglaslisten skal næsten altid skiftes, og du skal sikre dig, at den i
modsætning til side‐ og toplisterne er udstyret med en "drypnæse". En bundglasliste i aluminium bliver
meget kold og kan øge problemer med dug og kondens på den nederste del af ruden, så se evt. efter
alternativer i træ og plastik.

GLASBÅND
Mellem indersiden af ruden og rammen, og mellem ydersiden af ruden og glaslisterne sidder der
selvklæbende tætningsbånd, der som regel er lavet af sort skum. Man kalder dem også glasbånd eller
tætningslister og de må ikke smuldre eller være beskadiget hvis de skal bruges igen. De er afgørende for
om vinduet er tæt, så du bør som minimum udskifte dem, der sidder på selve vinduesrammen. Hvis du
genbruger dine gamle glaslister, skal du også efterse tætningsbåndene på dem, og om nødvendigt
udskifte dem med nye.
Glasbånd kan købes i ruller eller bestilles sammen med de nye ruder.

På de følgende sider kan du se vores guide for udskiftning af ruder, trin for trin.

Sådan skifter du ruderne

DU SKAL BRUGE:
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Nye bundglaslister i træ, plastik eller aluminium
Evt. nye glaslister til de øvrige tre sider
En rulle glasbånd ‐ op til 2 gange vinduernes samlede
kantmål
En bred metalspartel ‐ til at lirke glaslisterne af
En lille hammer ‐ til at slå nye søm i glaslisterne
En saks ‐ til at klippe glasbånd i passende længder
En hobbykniv ‐ til den præcise afpasning af
glasbåndene
Et par klodser eller korte lister med en selvskærende
skrue eller et søm i ‐ til at holde ruden
En skruetrækker ‐ til klodserne og evt. holdere til
bundglaslisterne
En spids kniv eller syl ‐ til at kontrollere træværket for
råd
En knibtang ‐ til at udtage gamle søm
Et sløvt stemmejern eller lignende ‐ til at fjerne gamle
selvklæbende glasbånd
En varmluftpistol ‐ hvis stemmejernet ikke er nok
Afstandsklodser i plastik i forskellige tykkelser ‐ til at
klodse ruderne op
Plastisk træ ‐ til at reparere små rådskader i træværket
Et solidt underlag at stå på ‐ specielt når ruderne skal
tages ud og sættes ind i rammen
Et par solide arbejdshandsker ‐ så du ikke skærer dig
Et par glaskopper ‐ til at løfte ruderne med, hvis du kan
låne dem af en glarmester
En god ven ‐ gerne høj, stærk og fiks på fingrene

1. Start med at fjerne glaslisterne i siderne
Lirk din metalspartel ind mellem fals og glasliste tæt på midten af glaslisten, og tæt på et søm. Nu kan du presse
listen lidt fra karmen og måske trække sømmet lidt med ud. Fjern sømmet med din knibtang og fortsæt på samme
måde ud mod listens ender, indtil hele listen er fri.
Læg glaslisten på jorden nedenfor vinduet, så du ved hvor den hører til hvis den skal genbruges. Fortsæt med den
modstående glasliste og så den nederste. Få din ven til at presse ruden mod karmen imens du fjerner den øverste
glasliste og skruer en lille klods i karmen. Nu skulle din termorude gerne stå frit på sine afstandsklodser, kun fastholdt
af en lille klods i toppen. Og alle glaslisterne bør ligge i en firkant foran vinduet, så du ved præcis hvor de hører til.

2. Gentag punkt 1 for alle de vinduer, der skal udskiftes

3. Klargør de gamle glaslister eller tilskær nye
Hvis du kan genbruge de gamle glaslister skal du efterse og gerne erstatte de gamle glasbånd. Limen er sandsynligvis
gammel og sej, så det kan være vanskeligt at trække de selvklæbende bånd af i et stykke. Prøv at blødgøre
glasbåndene med en varmepistol eller "skrab" dem forsigtigt af listen med et sløvt stemmejern eller din metalspartel.
Det gælder jo om at beskadige listen mindst muligt, så pas på med skarpe knive og lignende.
Nu kan du behandle listerne med maling eller træbeskyttelse og lade dem tørre.
Hvis du har købt ind til nye glaslister, kan du bruge de gamle lister som skabeloner for tilpasningen. Vær opmærksom
på, at listerne kan være skåret i smig eller skråne mod bundglaslisten.

4. Løft de gamle termoruder ud af rammerne
Få din gode ven til at holde ruden fast mod rammen, imens du tager dine
arbejdshandsker på og fjerner klodsen i toppen. Så vipper I forsigtigt termoruden udad
indtil I kan få godt fat i kanten og løfte ruden ned. Det er her de to glaskopper er rigtig
gode, for ruden er tungere og vanskeligere at håndtere end man umiddelbart regner
med.
Hvis vejret er køligt, kan I evt. fjerne en rude ad gangen, så I ikke tømmer huset for varme
imens vinduesrammerne klargøres.

5. Klargør vinduesrammen og falsen
Fjern de gamle styreklodser, men noter dig hvor de sad. Fjern så gamle glasbånd og evt. rester af kit på samme måde
som fra glaslisterne. Gå rammen igennem for gamle søm og børst den ren for gammelt skidt. Nu skal du teste træet
for råd og udbedre evt. småskader med plastisk træ, som vi beskrev ovenfor. Når rammen er tør, kan du slibe den let
med sandpapir og behandle den med maling eller træbeskyttelse. Og så skal den tørre igen.

6. Monter de nye glasbånd
Vær omhyggelig med at afpasse og montere de selvklæbende glasbånd på ydersiden af rammen. De skal sidde 1‐2
mm fra inderkanten, så de ikke generer når du vasker ruderne. Og de skal nå præcist sammen i hjørnerne, så der ikke
trækker fugt ud i rammen.

7. Læg to ens plastklodser i rammen
Med dine nye ruder fik du måske leveret et antal plastikklodser i forskellige farver, ellers må du købe dem i et
byggemarked eller hos en glarmester. Det er dine nye styreklodser, der skal fiksere ruden i rammen, så der er lige
meget mellemrum hele vejen rundt. Dine rammer er måske blevet en lille smule skæve, og så må du prøve dig frem
med klodser i forskellige tykkelser, så ruden bedst muligt følger rammens form.
Start med at lægge to ens klodser i bundkanten, samme steder som de gamle styreklodser eller ca. 5 cm. Inde fra
hvert af hjørnerne.

8. Løft ruden på plads
Nu skal du bruge din gode ven igen. Start med at lægge et par stykker træ på jorden
foran vinduet, så den nye rude ikke kommer til at stå ujævnt og eller i kontakt med
fliser og sten. Stil den nye rude på træstykkerne og kontroller at den vender den
rigtige side ud. Der sidder sandsynligvis en mærkat fra producenten, der kan hjælpe
dig, ellers må du bruge en lighter eller et lys, så du kan se hvor den metalbelagte
side af glassene er.
Hold en tændt lighter eller et lys op foran ruden og se på spejlbilledet af flammen. Du skal kunne se 2 par flammer,
f.eks. gul+gul og rød+gul. Det røde spejlbillede er den metalbelagte side, så når den er nummer to fra den side af
ruden, der vender ind i huset, vender energiruden rigtigt.
Tag arbejdshandsker på, løft ruden op på de to plastikklodser og hold den fast ved at skrue den lille træklods op i
overkanten af rammen.
Nu kan du finjustere rudens placering med plastikklodser af forskellig tykkelse, og sikre dig at klodserne er placeret
rigtigt i forhold til vinduets hængsler. Plastikklodserne må ikke stikke mere end 1 mm frem foran ruden, ellers skal de
skæres til med en hobbykniv. Ruden må ikke sidde for hårdt i spænd mod plastikklodserne. Trærammen skal have
mulighed for at arbejde, ellers er der risiko for at ruden revner.
Se figurerne nedenfor for placering af plastik klodserne, afhængig af om vinduet er fast eller tophængt, med hængsel
i højre side eller bredt vindue (15‐20% inde)

9. Montering af glaslister
Du skal montere dine glaslister med nye søm eller skruer til udendørs brug. Det mest
almindelige er nok elforzinkede dykkere. Brug din lille hammer og vær meget forsigtig.
Du kan evt. holde en tynd plade ind mod ruden som anlæg for din hammer, så du helt
undgår risikoen for at smadre din nye rude.
Start med at montere den øverste glasliste og få gerne din gode ven til at presse let på
ruden, så du er sikker på, at den ligger helt tæt til glasbåndet. Derefter monteres
bundglaslisten. De nye monteringssystemer er rigtig smarte, så her skal du lige følge producentens anvisninger. Til
sidst monteres glaslisterne i siderne. Og så mangler du bare at køre de gamle ruder på genbrugspladsen ‐ eller måske
bruge dem til at bygge en mistbænk i køkkenhaven!

Vi ‐ to mand, der aldrig havde skiftet vinduer før ‐ skiftede fire ruder en smuk eftermiddag i november. På grund af
kulden udsatte vi efterbehandling med træbeskyttelse til den kommende sommer, men så tog det hele også kun en
time pr. vindue. De nye energiruder kostede ca. kr. 600,‐ pr. stk. leveret på adressen.

Glasindustriens garantiordning
Med GS‐mærkede termoruder er du sikret mod utætheder i 5 år. Hvis du selv har monteret ruderne, gælder
producentens garanti på betingelse af, at arbejdet er korrekt udført.

Hvor skal jeg købe ruderne?
Du kan købe energiruder hos din lokale glarmester eller direkte fra producenten. Du kan også købe ruderne på
Internet. Når du foretager dit valg, skal du sørge for at få opgivet prisen på præcis samme vinduesspecifikationer,
inklusive moms og transport til din hjemadresse. Du kan evt. starte med at undersøge priserne på Internet, så har du
et fornuftigt forhandlingsgrundlag når du taler med de lokale glarmestre.

Kontakt Energitjenesten på 70 333 777 eller energitjenesten.dk for yderligere oplysninger.

