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Vedlikehold av ytterdør
For at din ytterdør skal tåle vær og vind i år etter år så trenger den å bli tatt godt vare på. I
denne anvisningen kan du lese mer om hvordan du vedlikeholder døren din på best mulig
måte. Vedlikehold skal gjøres regelmessig og tar ikke lang tid.

Malte ytterdører

Malte ytterdører trenger også vedlikehold. Vask døren med lunkent vann uten såpe
(evt med noen dråper oppvasksåpe utblandet i vann) annenhver måned. Dette gjelder
både dørens overflate og beslag (som f.eks hengsler). Det er viktig å ikke bruke sterke
rengjøringsmidler som inneholder amoniakk, løsemidler, skurekrem, slipemidler etc.
Døren må behandles første gang ved montering og deretter minst 2 ganger pr år med
flytende hardvoks, f.eks bil eller møbelvoks. Voksen som benyttes må ikke inneholde
slipemidler, silikon eller være pigmentert. Mørke farger blir lett bleket av sol, salt og regn,
dette er ikke reklamasjonsberettiget. For å øke dørens levetid må døren plasseres under
et entretak eller lignende, spesielt om det ikke finnes takutstikk over døren. Lakkskader i
dørens overflate må utbedres umiddelbart med en alkydmaling for utendørsbruk i rett
nyanse og glans, hvis ikke dette gjøres så vil reklamasjonsrett bortfalle. Fargekode på
døren finnes på ordrebekreftelse, evt på etikett på dørbladet.

Voksing av malt dørblad
•

Vask døren med en fuktig klut og la døren tørke.
Voks hele dørbladet nøye
• La voksen tørke i ca 30min og tørk av. Om nødvendig kan man polere overflaten
med en myk lofri klut. OBS! voks aldri døren når den er varm eller i direkte sollys.
•

Terskel

Terskelen er ubehandlet og må oljes med treolje før montering og deretter ved behov.
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Etterjustering av hengsler og
sluttstykke
Er døren treg å åpne og lukke eller gliper det mellom karm og dørblad? I dette avsnittet
får du råd og tips for hvordan du kan løse problemet.

Justering av karm
Feilmontering er den vanligste årsaken til at døren ikke fungerer slik den var tiltenkt. I
tillegg vil de aller fleste hus bevege seg i større eller mindre grad og setninger kan gjøre
at en karm som tidligere var i lodd og vater, ikke lenger er det.
Viktig! Tenk på at 2mm avvik i den ene enden kan bli et par cm i den andre enden. Vær
derfor nøye med å kontrollere at karmen er i lodd og vater. De justerbare karmhylsene er
laget for å kunne justere karmen slik at den kan rettes opp. Følg beskrivelsen under.

Kontroller at karmen ikke er vridd.

Låssiden av dørbladet skrubber mot
terskelen. Juster karmen slik som pilene
viser ved hjelp av karmhylsene.

Sjekk at karmen er i lodd og ikke
heller utover eller innover i rommet.
Ta nøye diagonalmål.

Låssiden av dørbladet tar i
toppstykket på karmen. Juster
karmen slik som pilene viser ved hjelp av
karmhylsene.
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Justering av hengsler
Når man har kontrollert at karmen er riktig montert og evt justert denne, så kan
ytterligere justering være nødvendig ved hjelp av hengslene. (for justering av skjulte
hengsler se diplomat.no/kundeservice).

Hele dørbladet skrubber mot
toppstykket. JJuster dørbladet som
pilene viser med hengselskruene.

Hele dørbladet skrubber mot
terskelen. Juster dørbladet som
pilene viser med hengselskruene.

Ved høydejustering av hengslene må man først skru av «lokket» på hengselen og
deretter justere hengselet med en unbrakonøkkel. Døren justeres oppover når man
skrur med klokken og nedover når man skrur mot
klokken. Alle hengslene må justeres like mye slik at
vekten av dørbladet ikke hviler på en hengsel.
Kontroller at avstanden mellom karm og dørblad
er ca 2-3mm rundt hele dørbladet og tilsvarende
2-3mm mellom to dørblad i en tofløyet dør.
Tips! Hengslene kan også justere døren sideveis,
løsne litt på hengselskruene på karmdelen og
juster sideveis ved å skru ut torx skruene. Husk å
stramme hengselskruene igjen etter justeringen.

Justering av sluttstykke

For å justere hvor hardt dørbladet skal klemme mot
karmen må man justere på selve sluttstykket i karmen. Den
innvendige delen av sluttstykket er bevegelig og justeres
i dybden ved først å løsne begge justeringsskruene i
sluttstykket.
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Om døren er vanskelig å lukke, må den innvendige delen
justeres utover. Om dørbladet ligger litt utenfor karmen eller
at den glipper så kan sluttstykket justeres innover. Husk å
stramme justeringsskruene når du er ferdig.
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Smøring av hengsler og lås
Hengslene smøres første gang ved montering og deretter ved behov..

Smøring av hengsler:
1.

Skru av lokket på hengselet og drypp/spray egnet smøremiddel (f.eks
hvitt litiumfett) direkte på unbrakoskruen.

2.

Skru tilbake lokket på hengselet.

Låsspray er et smøremiddel som øker låssylinderens funksjonssikkerhet og livslengde
vesentlig. Smørefett anvendes på låskassens reiler og falle. Unngå bruk av rustløsende
smøremidler på dørens bevegelige beslag.
Smøring av lås/sylinder bør gjøres 1-2 ganger i året.

Smøring av lås:
1.

Plastrøret på låssprayen settes inn nøkkelhullet og sprayknappen holdes
inne i ca 1 sekund.

2.

Sett inn nøkkelen og vri rundt noen ganger.

3.

Tørk av nøkkelen.

4.

Smør låskassens falle og reil med smørefett.

OBS! Låsspray skal ikke anvendes til smøring av elektriske låskasser eller Yale doorman.
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Håndtering/kildesortering av
døren
En dør i god stand kan med fordel gjenbrukes og vi oppfordrer til gjenbruk. Om
produktet ikke skal gjenbrukes må det demonteres slik som beskrevet under og
kildesorteres for gjenvinning eller energiutvinning.

Instruksjon for demontering:

Metoden varierer etter spesifikk produkttype men hovedtrekkene er like.
1.

Dørbladet hektes ut av karmen.

2.

Ta av eventuelle glasslister med en kniv eller stemjern slik at man kommer til
glasskassetten.

3.

Løsne alle tetningslister av gummi (rundt dørblad, i karm og evt rundt glass),
disse kildesorteres som gummi.

4.

Demonter sluttstykket, hengsler, vridere, låskasse og sylinder med nøkler, disse
gjenvinnes som metall.

5.

Skru løs karmen fra veggen. Juster inn eventuelt karmhylser slik at karmen kan
løftes ut.

6.

Sliteskinnen i terskelen separeres fra tredelen og gjenvinnes som aluminium.

Dørbladet inneholder celleplast, tre og aluminium. Ved spørsmål om gjenvinning av
sammensatte materialer, ta kontakt med din lokale gjenvinningsstasjon.
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