FDV
Ytterdører
___________________________________________________________________________
PRODUKTFAKTA:

Standard ytterdører fra Norsk Dør leveres etter
følgende spesifikasjoner.

DØRBLAD:

Standard ytterdører har ramtre av furu, dørblad er 62mm - polystyren 54mm,
aluminiumsplater og 4mm HDF på begge sider. Std. farge er hvit NCS S 0502Y, med glansverdi på 25,+/- 5, akrylbasert maling. Dører i andre farger er malt
med alkydbasert maling.

KARM:

42x105 mm furukarm, malt. Lakkert terskel i hardved med utvendig del i
aluminium.

BESLAG:

Låskasse: Assa 8765. Sluttstykke: Abloy LP712
Hengsler: 3 stk 110mm 3248 TMKS.

GARANTI:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på dører som er levert overflatebehandlet fra
fabrikk, og under forutsetninger at montering og vedlikeholdsanvisning er
fulgt. Tre er et levende materiale, bevegelser eller endringer i treet vil kunne
påvirke også overflater som leveres overflatebehandlet. Dette kan være gulning
ved kvister, sprekker eller liknende. Malingsoverflate må vedlikeholdes etter
behov, se vedlikehold. Garanti mot kondens mellom glasset er 5 år ved klart
glass, og 2 år ved ornamentglass. Dør skal betjenes ved dørvrider. Slitasje som
skyldes åpning/lukking ved å gripe i dørbladet, dekkes ikke av garanti.

RENGJØRING:

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt litt
oppvaskmiddel uten slipemiddel.
Bruk ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver stålull etc. Dette vil kunne
ødelegge overflaten. Bruk svamp eller vaskeklut, som er vridd opp, til
rengjøringen, og tørk godt av etterpå. Karm og listverk rengjøres på tilsvarende
måte.

VEDLIKEHOLD:

På overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig
rengjøring. Se pkt. over om rengjøring. Trekomponenter er som regel av
kvistholdig materiale. Kvistgjennomslag og sprekker i overflaten kan derfor
naturlig oppstå over tid. Vedlikeholdes ved å male over, om nødvendig
sparkles sprekker og slipes før maling. Døren må monteres slik at den sjelden
kommer i direkte kontakt med vann, dvs at det skal ha tilstrekkelig overbygg
eller takutstikk. (Gjelder standard kvalitet. Dørblad med kvalitet K+
(kompaktlaminat) kan stå mer utsatt til for vann). Vi anbefaler at døren settes
inn med vanlig bilvoks 2 ganger i året. Dette gir forbedret beskyttelse, samt
letter vanlig rengjøring. Dersom det oppstår skader i overflaten som går
gjennom malingsfilmen er det viktig at disse utbedres raskt, slik at vann eller
fuktighet ikke trenger inn. Hengsler smøres med rustbeskyttende spray.
Pakninger smøres med silikonspray for å unngå klebing/slitasje. Viser for øvrig
til monteringsveiledningen som fulgte dør. Kan også lastes ned fra nettsiden.

JUSTERINGER:

Hengsler:
Hvis dørbladet har seget, subber på terskelen, kan dørbladet justeres på
hengslene. For justering anvendes en sekskantnøkkel. Først skal man ta bort
sikkerhetspluggen. Under pluggen er en skrue som gjør at dørens høyde kan
stilles opp eller ned. Det er viktig at man ikke venter med å justere et dørblad
som tar i karmen, da dette kan skade dørbladet.
Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut/inn justeringstungene med en
skrutrekker.

