Skötselinstruktion
för innerdörrar och glaspartier.
ALLMÄNT
För att en dörr skall ha en perfekt funktion under
många år, krävs att dörren får ett visst mått av
underhåll. Omfattningen av underhållet är
beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning
och omgivande miljö.
Underhållet består av:
- översyn
- smörjning
- rengöring

ÖVERSYN
Minst en gång per år bör följande kontroller
göras
1. Öppna och stäng dörren. Dörren skall gå
lätt att stänga, och den skall inte ta i
karm eller tröskel på något ställe. Om så
är fallet skall karminfästningen justeras.
2. Springbredderna mellan karm och blad
kontrolleras. Springorna skall vara 2 - 3
mm.
3. Tätningslister och ev. brandtätningslister
kontrolleras beträffande fastsättning och
att de är oskadade. Byt vid behov.
4. Gångjärnens infästning i karm och blad
kontrolleras. Dra fast skruvar som kan
ha lossnat. Smörj vid behov, se nedan.
5. Låsets funktion kontrolleras. Smörj vid
behov, se nedan.
6. Kontrollera övriga beslag som kan finnas
på dörr och karm. Beslagstillverkarens
instruktion om skötsel av dessa beslag
införskaffas vid behov.

SMÖRJNING
Allmänt
För smörjning skall ett vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett användas. Olja
skall inte användas annat än i de fall då inte fett
går att använda. Det är viktigt att ett
kvalitetsmässigt bra fett användes, eftersom
yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan
bli mycket höga. Ett praktiskt fett att använda är
Shell Superkuggfett Aero, som enkelt kan
sprayas in i brickinkastet.
Tappbärande gångjärn
Smörjning sker enklast genom brickinkastet.
Dörren lyfts någon centimeter och fett införs.
Genom att lyfta och sänka dörren några gånger
och sedan svänga dörren till full öppning sprids
fettet över hela kontaktytan.

Om brickinkast på gångjärnet saknas eller inte
går att använda, bör dörren lyftas av helt vid
smörjning.
Fjädergångjärn
Pendeldörrsgångjärn
måste
i
allmänhet
demonteras
för
att
kunna
smörjas
tillfredsställande. Smörj då även fjädern så att
den inte gnisslar mot fjäderhusets insida.
Lås
Smörjning ska göras vid behov, och vi
rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år.
Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen.

RENGÖRING
Målade ytor
Täckfärgen på dörrblad och karmar är en
tvåkomponent färg med goda egenskaper
beträffande hållbarhet och utseende. Den
målade ytan är därför lätt att hålla ren.
Vanliga rengöringsmedel kan användas, men de
får inte innehålla slipmedel, som kan förorsaka
repor i ytan.
Rengöring sker med fuktad trasa och bör ske
uppifrån och ned. Torrtorka med ren, torr trasa.
Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)
Daloc använder idag två typer av klarlack.
Antingen är det en enkomponent, syrahärdande
lack, eller så är det en vattenbaserad lack. Båda
typerna har goda egenskaper beträffande
hållbarhet och utseende. Rengöring sker på
samma sätt som den målade ytan.
Laminatytor
Vid rengöring av laminatytor kan olika medel
användas beroende på nedsmutsningens
karaktär.
Normalt
användes
vanligt
rengöringsmedel, men på svårare fläckar kan
sprit typ T-röd användas.
Oljade ytor (behandlade med utspädd linolja)
Vid rengöring av oljade ytor används en lätt
fuktning med milt tvåltvättmedel. OBS! Starka
tvättmedel innehållande ammoniak (typ Ajax) får
inte användas. Oljade snickerier bör underhållsoljas och vi rekommenderar 1 gång/år eller vid
behov då rengöring ofta förekommer. Oljning bör
ske med kokt linolja spädd med lika delar
alifatnafta. OBS! Stor brandfara föreligger med
inoljade trasor.
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