
Er ruden uklar, selvom du lige har 

pudset den?     
 

Når sommersolen stråler ind gennem vinduerne, bliver det tydeligt, hvis ruderne 

har overskredet sidste anvendelsesdato. Uklare termoruder er nemlig et tegn på, 

at ruden er punkteret, og det er tid til at rådføre sig med glarmesteren   
 
Når ruden er blevet mat, er det tid til en ny rude. Navnlig i øjeblikket - i forårs- og sommermånederne 

- er det tydeligt, om vinduerne trænger til en opdatering.  

Når solen skinner afslører det nemlig hurtigt urenheder på ruden. Snavs kan klares med en rengøring, 

men er glasset stadig sløret, efter det er rengjort, er ruden punkteret. Og det er et problem, man skal 

tage hånd om hurtigst muligt, råder glarmestrene.  

- Termoruder har typisk en holdbarhed på omkring 25 år, mens gode vinduer kan holde i lang tid. 

Der er derfor ingen grund til at skifte hele vinduet, hvis ruden er punkteret. Samtidig med at ruden 

skiftes, er det en god ide af få smurt vinduets bevægelige dele og efterset tætningsbåndene. Alt 

dette kan din lokale glarmester hjælpe med. Glarmesteren kan skifte en punkteret termorude og 

efterse vinduet hurtigt og helt uden gener for beboeren, fortæller Poul Henrik Madelung, der er 

sekretariatschef for Glarmesterlauget i Danmark.  

 

Når isoleringsevnen svigter 

De fleste huse i Danmark har enten termoruder eller nyere energiruder. Energiruder er belagt 

indvendigt med et usynligt, metallisk lag, der lukker solens kortbølgede varmestråler ind, men 

reflekterer rummets langbølgede varmestråling. Imellem glaslagene er en gas, der øger rudens 

isoleringsevne. Når energiruden punkterer, bliver glasoverfladerne uklare, og isoleringsevnen 

forringes med hele 15 til 30%. 

- I øjeblikket er priserne på flere energikilder ekstremt høje, og derfor kan det altså betale sig at 

være opmærksom på de elementer i hjemmet, der kan øge energiregningen. Selvom vi er på vej 

ind i den tid, hvor vi ikke i så høj grad bruger varme i hjemmene, kan det betale sig at bruge 

sommeren på at ruste sit hjem til vinteren. Knappe ressourcer betyder nemlig, at der kan være 

ventetid på at få ruden leveret, fortæller Poul Henrik Madelung.    

 

Ikke alle vinduer er lige gode 

Ikke alle vinduer er af god kvalitet. Nogle vinduer fra 80’erne og 90’erne kan allerede være 

udskiftningsmodne, mens både nyere og endnu ældre vinduer kan have mange gode år endnu.  

- Det er derfor en god ide at alliere sig med den lokale glarmester, inden man kaster sig over at 

skifte vinduer eller ruder. Hos fagmanden får du en reel vurdering af det konkrete vindue og gode 

råd til, hvad du skal gøre. Med eksploderende energipriser er investeringen i nye ruder et tiltag, 

der hurtigt har tjent sig selv hjem, og så kan glarmesteren faktisk også give gode råd om alt fra 

indbrudssikring til solafskærmning, slutter Poul Henrik Madelung. 

 

 

 

 

 

 



Fakta om Glarmesterlauget i Danmark 

• Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.  

• Glarmesterlaugets omkring 200 medlemmer er fordelt over hele landet og spænder fra store 

enterprise-virksomheder til små enkeltmands-virksomheder. 

• Medlemmernes forretningsspecialer spænder vidt, lige fra autoruder, forsatsvinduer, 

indbrudssikring, altaner, døre og indgangspartier, ovenlys, orangerier og drivhuse, badeværelser, 

dekoreret glas, indramninger til malerier og fotos samt interiørløsninger af forskellig art. 

• Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk. 

 

 

Yderligere information: 

• Glarmesterlauget, Gothersgade 160, 1123 København, tlf 33 13 65 10 www.glarmesterlauget.dk  

Sekretariatsleder, Poul Henrik Madelung, mail phm@glarmesterlauget.dk, direkte tlf. 36 98 62 61 

• Bureau for Glarmesterlauget i Danmark: Lindskov Communication, 70 26 19 79, 

mail@lindskov.com  

 

 

Fotos og billedtekster: 

• Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan 

fremsendes. 

 

 
 

 

Når sommersolen stråler ind gennem 

vinduerne, bliver det tydeligt, hvis ruderne 

har overskredet sidste anvendelsesdato. 

Uklare termoruder er nemlig et tegn på, at 

ruden er punkteret, og det er tid til at rådføre 

sig med glarmesteren.   

 

Om ruden er punkteret, eller hele vinduet trænger 

til en udskiftning, kan glarmesteren hjælpe med at 

vurdere. For udover at stjæle sollys fra dit hjem 

og gøre opvarmningen dyrere, så ser det også 

bare bedre ud med klare ruder. 

Det er vigtigt, at man tager 

hånd om det, hvis man er 

uheldig at opdage en 

punkteret rude i sit hjem. 

Glarmesteren kan hurtigt 

skifte en punkteret 

termorude, fortæller Poul 

Henrik Madelung, der er 

sekretariatschef for 

Glarmesterlauget.  
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