Skötselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande
dörrar (Del 1)
Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans.
Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Täckmålade dörrblad
Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlacksfärg) som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende
samt har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.
Rengöring:

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel. 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.

Underhåll:

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

Bättring:

Mindre skador penselbättras. Fråga i er färghandel efter
produkt lämpad för inomhussnickerier. Större skador
kräver som regel spackling 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 ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade dörrblad
Fanerade dörrblad är lackerade med en halvmatt UV-härdande klarlack
(härdlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god härdighet
mot de flesta hushållskemikalier.
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Rengöring:

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa
i lösningen och vrid ur väl. Rengör uppifrån och ned.
Eftertorka. Använd ej överskott av vatten och inte medel
som kan repa eller lösa upp lacken. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc.

Underhåll:

Som regel krävs enbart rengöring om skador ej uppstått
eller förslitningen varit onormal. Produkter som används för möbelunderhåll t.ex. möbelvax och vaxpolish
kan användas men krävs normalt inte.

Bättring:

Mindre skador penselbättras med klarlack i lämplig ton
och glans. Större skador kräver nerslipning och total
omlackering. Testa lämpligen först på ett mindre parti
på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta
produkten är förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta att karm och dörrblad kan ha olika
ytbehandling.

Laminatbelagda dörrblad samt våtrumsdörr
Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och lösningsmedel. Den
är nötningstålig men kan repas av vassa föremål.
Rengöring:

Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt rengöringsmedel löser de flesta smutsfläckar. Speciellt svår
nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat
rengöringsmedel, T-sprit eller lacknafta. Använd aldrig
stålull eller liknande. Undvik rengöring med skurmedel.
Nitrocellulosaförtunning får heller inte användas.
OBS! Vid användande av petroleumbaserade lösningsmedel får dessa ej komma i kontakt med tätningslister,
då listens egenskaper kan försämras.

Underhåll:

Enbart rengöring.

Bättring:

Mindre skador, repor etc., kan med gott resultat lagas
med lagningsmassa speciellt framtagen för laminatytor.
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Skötselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande
dörrar (Del 2)
Täckmålade träkarmar
Ytbehandling utföres med en miljövänlig vattenburen täckfärg som väl uppfyller högt ställda krav för målad karm.
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, stålulletc. Eftertorka.

Underhåll:

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

Kvistgulning:

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

Bättring:

Mindre skador penselbättras. Fråga i er färghandel efter
produkt lämpad för inomhussnickerier. Större skador
kräver som regel spackling 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 ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Klarlackade träkarmar /Fanerade träkarmar
Ytbehandling utföres med en miljövänlig vattenburen klarlack som väl uppfyller högt ställda krav för klarlackad karm.
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 rengöring om ej skador uppstått
eller förslitningen varit onormal.

Bättring:

Mindre skador penselbättras med klarlack i lämplig ton
och glans. Större skador kräver nerslipning och total
omlackering. Testa lämpligen först på ett mindre parti
på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta
produkten är förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen.
Beakta att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Täckmålade stål- och minikarmar
Samt natureloxerad och målad aluminiumkarm (till våtrumsdörr)
Ytbehandling utföres med en miljövänlig pulverlack som väl uppfyller högt
ställda krav för målad karm.
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, stålulletc. Eftertorka.

Underhåll:

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

Bättring:

Skador penselbättras lämpligen med alkydbaserad
bättringsfärg eller motsvarande.
Testa lämpligen först på ett mindre synligt parti för att
säkerställa att den tänkta produkten är förenlig med den
ursprungliga ytbehandlingen.

Beslag:

Samtliga gångjärnsskruvar i karmen skall efterdragas
vid behov.
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