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Förvaltning drift och underhåll
Ytterdörrar

Produktfakta  Ytterdörrarna levereras enligt följande specifikation. 
Miljövarudeklarationer återfinnes i separat dokument 
på vår hemsida www.swedoor.se 

Dörrblad ADVANCE-LINE:  
Stomme av fiberplattor med heltäckande aluminiumplå-
tar på båda sidor. Dörrbladstjocklek ca 60 mm. 

 Målade dörrar: Syrahärdande lackfärg med hög utom-
husbeständighet, glansvärde ca 25. 

 Fanérade dörrar:  
Ytbehandling sker med en ej filmbildande träolja som 
har goda träkonserverande egenskaper och skyddar ytan 
mot olika slags väderlekspåkänningar.

  
 Clever-line: 

Stomme av polystyren cellplast med heltäckande alumi-
niumplåtar på båda sidor. Dörrbladstjocklek ca 60 mm.

 Vattenburen färg med hög utomhusbeständighet, glans-
värde ca 25.  

 Karm/sidoljus:   
105 mm karm. Klarlackad hårdträtröskel i kombination 
med aluminiumbrygga. Komposittröskel till clever-line.

Beslag Se avsnitt 6.

Egenskaper  Se respektive dörrtyp på sidorna 6:14, 6:15, 6:16.

Garanti  5 års garanti mot fabrikationsfel och 15 års formgaranti 
på ADVANCE-LINE samt 10 års formgaranti på clever-
line. Detta förutsätter att våra underhålls- och skötselan-
visningar följes.

Rengöring/ Skötsel Se skötselanvisningar sid 10:5 och 10:6.

Justering Gångjärn Classic och Function:  Justering av  
ADVANCE- dörren i höjdled kan utföras med hjälp 
LINE:  av insexnyckel. 

   För att justera dörren i sidled lossas  
 bakkantssäkring och monterings- 
 skruvarna.  
 Dörren kan justeras i sidled med hjälp  
 av gångjärnets sidojusterskruvar. Sist  
 skruvas bakkantssäkringen och monte-  
 ringsskruvarna fast (se skiss).

  Character: Dörrarna är försedda med  
 dolda gångjärn som är justerbara i  
 höjdled, sidled samt djupled, se bild.

 Gångjärn Finjustering av dörren i höjd- och sidled 
clever-line: utföres på gångjärnet, enligt bild.

  Var uppmärksam på att båda
  gångjärnen ska bära lika mycket.
  Glöm inte att lossa/skruva åt låsskruven
  före och efter justering. (Se skiss.)

 Slutbleck: Dörrens täthet kan vid behov justeras i
  slutblecket. Lossa slutbleckets båda 
  justerskruvar och justera så dörrbladet  

 blir tätt mot karmen. Spänn därefter 
 skruvarna noga.
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Skötselanvisning 
Ytterdörrar  
(Del 1)

Före installation
Lagring skall ske på torr och väl ventilerad uppställlningsplats. Tillse att det 
inte bildas kondens i emballaget.

Dörren skall helst förvaras stående, eller liggande på ett sådant sätt att be-
slagen inte skadar dörren.

Före montering
Kontrollera att karmen är oskadd och rätt utförd före montering. Karmen är 
normalt förborrad för montering med träskruv. 

Vid montering med karmskruv kräver de flesta fabrikat att hålen genombor-
ras med ett 14 mm borr. Iakttag försiktighet så att inte karmens yta skadas 
vid borrning och montering av karmskruv.

Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörr-
snickerier lämnar vi här en kortfattad beskrivning av den ytbehandling 
som våra produkter genomgår före leverans. Ni finner här vidare uppgifter 
om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi 
rekommenderar.

Fanerade produkter
Ytbehandling sker med en ej filmbildande träolja, som har goda träkonserve-
rande egenskaper och skyddar ytan mot olika slags väderlekspåkänningar. 

Rengöring:  Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, för-
slagsvis vanligt diskmedel. Vid mögelangrepp används 
rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd 
inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik 
därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan 
nedifrån och upp men rengör  uppifrån och ned, annars 
finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka. Vid behov 
kan dörren även slipas lätt med fint sandpapper. Slip-
dammet borstas och torkas bort.

Underhåll:  Utförs vid behov, oftast några gånger om året. Efter 
rengöring påföres träolja (ej filmbildande) avsedd för 
utomhusbruk med viss sparsamhet men dock så pass 
mycket att ytan blir mättad.

Täckmålade produkter
Produkterna är målade med utomhusbeständiga färger som uppfyller höga 
krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög beständig-
het mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring:  Använd allmänt förekommande rengöringsmedel (ej 
alkaliska), förslagsvis diskmedel. Vid mögelangrepp 
används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. 
Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. 
Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stållull etc. 
Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och 
ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått 
eller förslitning varit onormal. För att bibehålla produk-
tens lyster rekommenderas dock årligen en behandling 
med något i handeln förekommande bilvax. Detta 
underlättar även rengöring

Kvistgulning: I virke till målade karmar förekommer kvistar. Bero-
ende på träets egenskaper och miljön som karmen är 
monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att 
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Bättring av kvistgulning se rubrik ”Bättring”.

Bättring: Mindre skador penselbättras lämpligen med någon 
alkyd- eller akrylatfärg för utomhusbruk i lämplig kulör 
och glans. Större skador kräver som regel spackling, slip-
ning och total ommålning. Testa lämpligen först på ett 
mindre parti på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa 
att den tänkta produkten är förenlig med den ursprung-
liga ytbehandlingen.
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Skötselanvisning 
Ytterdörrar  
(Del 2)

Grundmålade produkter
Slipa lätt med fint sandpapper. Borsta och torka bort slipdammet. Måla där-

efter förslagsvis med halvblank alkydfärg för utomhusbruk.

Laserade produkter
Produkterna är behandlade med utomhusbeständiga lasyrer som uppfyl-
ler höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög 
beständighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring: Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, dock 
ej alkaliskt, förslagsvis vanligt diskmedel. Använd inte 
medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför 
lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Eftertorka.

Underhåll: Som regel krävs enbart enkel rengöring om ej skador 
uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Får som regel utföras genom omlasering. Använd alkyd-
lasyr för utomhusbruk.

Tröskel
Ytbehandlad med träolja som har god rötskyddande effekt. 

Rengöring: Damma eller torka av med lätt fuktad trasa.

Underhåll: Som regel krävs enbart enkel rengöring om ej skador 
uppstått eller förslitning varit onormal. 

 Vid behov kan tröskeln även slipas lätt med fint sand-
papper. Slipdammet borstas och torkas bort. 

 Därefter påförs träolja (ej filmbildande) avsedd för 
utomhusbruk med viss sparsamhet men dock så pass att 
ytan blir mättad.

Obehandlade produkter
Varmförrådsdörrar och Kallförrådsdörrar enligt sid 6:22 och 6:23 levereras 
obehandlade.

Ytbehandling: Dörrar och karmar ska omgående efter montering ytbe-
handlas.

 Förrådsdörren målas med en täckande olje- eller vatten-
baserad färg för utomhusbruk i valfri kulör.

 Undvik klarlack eftersom det ger dåligt rötskydd och kan 
förosaka sprickbildning i träytan.

 Trösklen till kallförrådsdörren levereras i obehandlad 
furu. Var noga med att olja in tröskeln med djupinträng-
ande träolja. 

Underhåll: Förrådsdörren ska målas ca vart annat år, eller som mini-
mum innan vatten och sol bryter ner ytan.

 Olja trösklen på nytt så fort den upplevs torr, detta för 
att undvika röta i trösklen.
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