
Udskiftning af ruder

Du kan selv skifte ruden til en energitermorude – eller lade en glarmester eller en tømrer 
gøre det. 

Se filmen her: http://www.byggeriogenergi.dk/film/klimaskaerm-praktiske-anvisninger/
udskiftning-af-termoruder/ om udskiftning af ruder.  

Du skal først tage mål, så glarmesteren kan fremstille en ny rude. Det mål, glarmesteren 
skal bruge er afstanden fra fals til fals. Herudfra beregner glarmesteren selv rudens stør-
relse. 

Det er nødvendigt at tage bundglaslisten af, når du måler op, for du skal også måle 
rudens tykkelse. Det gør du ved at stikke enden af din tommestok ind under ruden, så 
den stopper bagerst i falsen.

Er det nødvendigt at presse ruden på plads, er den for stor, og så vil fugt og  
temperatursvingninger kunne få træværket til at arbejde, så den før eller siden punkterer 
eller revner.

Gammeldags termoruder er normalt tyndere end moderne energitermoruder, så når du 
bestiller en ny rude, skal du sikre dig, at den passer i falsen. Hvis du bestiller en tykkere 
rude, kan du evt. skifte glaslisterne ud med nogle smallere.

Bevarer du de eksisterende glaslister, er det vigtigt, at ruden har samme tykkelse som 
den oprindelige rude. Du kan snakke med glarmesteren om de muligheder, du har.

En gammeldags termorude kan fx være 14 mm tyk og hedde 4-6-4. Det betyder, at den 
består af 2 lag glas på hver 4 mm med et mellemrum på 6 mm. Energitermoruder frem-
stilles også i så lille tykkelse, men det er mere almindeligt med 4-12-4, altså 20 mm tyk. 
Jo større mellemrum der er mellem glassene, desto mere varme- og lydisolerende vil 
ruden være.

Alternativt: Lad en glarmester eller tømrer skifte ruden.

Alternativt (hvis det kan vente) skriv udskiftning af defekte ruder ind i vedligeholdelses-
planen. Knuste ruder kan ikke vente – punkterede kan godt.
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