
 

Skötselinstruktion 

 
Innerdörrarna ska användas i byggnader, som är uppvärmda och har en jämn temperatur. 
Skillnaden får ej överstiga 5 grader. Man får inte ändra mått på varorna eller göra skärningar 
utan att man har kontaktat fabrikens representanter. 
 
Underhåll 

- Kontrollera då och då att gångjärnen, handtaget och infästningarna är i gott skick. Dra 
åt skruvarna eller byt ut slitna och skadade delar vid behov. 

- Minst en gång om året ska lås och gångjärn smörjas. Använd en olja som innehåller 
teflon och som inte smetar ned dörrens bearbetade ytan. 

 
För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras med jämna intervaller eller vid behov. 
 
Rengöring 
 
Målade dörrar och karmar rengörs med ljummet vatten och såpa (man kan även använda milt 
diskmedel) och med en fuktig mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller 
ammoniak eller lösningsmedel, då dessa kan ge färgen en missfärgning. Oförsiktig hantering 
av fönsterputsmedel som innehåller aminer kan också ge en kulörförändring. 
 
Lackade dörrar rengörs på samma sätt som målade dörrar. 
 
Om ovarsam hantering har förorsakat skador, ska dessa bättras omedelbart med lämplig 
bättringsfärg eller lack. 
 
Till rengöring av fanerbeklädda och oljade dörrar kan man använda en mjuk torr trasa. 
Dörren bör oljas på nytt efter att man använt ett rengöringsmedel. För att behålla finishen och 
hållbarheten skall man behandla dörren med träolja minst en gång per år eller så fort ytan 
verkar torr och matt. Använd ofärgad träolja. Träolja kan endast appliceras på torra och rena 
ytor ! 
 
Använd fönsterputs då du rengör dörrens glasytor. Läs igenom innehållsförteckningen för 
putsmedlet noggrant för att försäkra dig om att det inte skadar din dörr. 
 
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel ! Det skadar dörrens yta och gör den 
matt och fläckig. 
 
 
Tillåtna avvikelser 

- Enligt standard är det tillåtet att dörrens buktning/krökning är upp till 2 mm per meter. 
- Dörrkarmens buktning kan vara upp till 1 mm per meter. 
- Kvaliteten på den målade ytan kontrolleras visuellt från ett avstånd på 1-2 meter med 

inkommande ljus bakifrån. 
- Skillnaden mellan dörrens diagonalmått får vara max 2 mm. 

 
Fabriken lämnar 2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen. Garantin gäller endast då 
dörren är monterad och underhållen enligt instruktionerna och det gäller för materialdefekter 
och fabrikationsfel. 
 
För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller 
vårdslöshet ansvarar fabriken ej för. 


