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Ytterdörr av massivt trä (träparti) 

 

UNDERHÅLL 

Dörren är avsedd att användas som en utvändig dörr i byggnaders fasader. 

Innan installation av dörren, kontrollera kvalitén på produkten och att produkten är utan defekter. 

Det är mycket olämpligt att installera en defekt produkt. 

Intensiv solexponering kan orsaka att såväl ljusa som mörka färger kan blekna. 

Under vintertid är det viktigt att undvika att snöansamlingar lämnas mot dörren/partiet under längre 

perioder. Dörren bör inte lämnas uppställd, så att vindbyar kan "kasta" den. 

Innan installation får inte dörren förvaras i kalla och fuktiga rum. Dörrar får inte staplas 

direkt på marken eller på betong, utan endast på en stark, plan och torr bas. 

Förändringar som att göra nedskärningar i dörren är inte att rekommendera. Konsultera 

tillverkaren vid behov. 

 

Underhåll av dörr 

Kontrollera regelbundet (minst en gång per år) att gångjärnen och dörrhandtag och deras fästen är i 

bra skick. Dra åt skruvarna eller byt slitna och skadade delar om det behövs. Vid behov smörj låset 

och gångjärn med därför avsedda oljor. 

Vid behov justera gångjärnen och/eller slutbleck. Dörren ska kunna öppnas och stängas utan 

problem. 

Minst en gång om året är det viktigt att olja tätningslister med silikonolja. Det är lämpligt att göra 

innan vintersäsongen för att förhindra frysning och sprickbildning i tätningarna. 

Det är lämpligt att använda vatten och en mjuk trasa för att rengöra behandlade ytor. Om dörren är 

mycket smutsig, kan tvättmedel (exempel diskmedel) tillsättas vattnet. Använd inte lösningsmedel 

eller slipande rengöringsmedel för rengöring. Blötlägg inte dörren! 

Kontakta er leverantör för att få information om efterbehandling färg/lack/ typ olja och 

färg som används på dina dörrar. 

Om behandlad yta av dörren skadas, måste denna skyndsamt repareras. 

Rengör glasytorna med rengöringsmedel speciellt avsedda för detta. 

Kontrollera märkningen av rengöringsmedlet för att säkerställa att det inte skadar 

målade/lackerade/oljade ytor av träet. 

Tillåtna avvikelser 

 Dörrbladet har en tillåten krökning på upp till 4 mm. 

 Dörrkarmen har en tillåten krökning på upp till 1mm/1m i dess bredd. 

 Kvalitén på den målade ytan besiktigas visuellt från ett avstånd på 1-2 m med 

   ljus som faller på bakifrån. 

 Skillnaden mellan diagonalen på dörrblad och karm kan vara upp till 2mm. 

 


