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Skötsel- och underhållsinstruktion; branddörr/ytterdörr/säkerhetsdörr.
Obs!
Skyddsplast på dörrblad tillverkade i omålad aluzinkplåt skall tas bort senast 4 veckor efter mottagen
leverans. Monteras dörrbladet i utomhusmiljö skall skyddsplasten tas bort redan i samband med
montering av dörren.
Allmänt
För att en dörr skall fungera väl under många år, krävs ett visst mått av underhåll. Underhållets omfattning
är beroende av bl.a öppningsfrekvens och driftmiljö.
Årlig översyn;
Minst en gång per år (lås 2ggr/år);
1. Kontrollera karmens infästning i vägg. Efterjustera vid behov.
2. Kontrollera att dörren går lätt att stänga och inte skaver mot karm eller tröskel. Efterjustera vid behov.
3. Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och är oskadade. Byt lister vid behov.
4. Kontrollera gångjärnens infästning i karm och dörrbladet. Drag åt ev. lösa skruvar.
Smörj vid behov. Se instruktion nedan (gångjärn).
5. Kontrollera låsets funktion. Smörj fallkolv (utvändigt). Se instruktion nedan (lås).
6. Vid pardörr skall det passiva dörrbladets regling kontrolleras. Säkerställ att låsning löper fritt i
överstyckets och tröskelns/golvets urtag.
7. Kontrollera infästning av övrig beslagning (t.ex trycke, dörrstängare, panikregel mm). Drag åt ev. lösa
skruvar. Se instruktion nedan (övrig beslagning)
8. Målade och folierade dörrblad och karmar rengörs med ett milt rengöringsmedel. Om skada uppstått
på dörrens eller karmens ytskikt ska denna åtgärdas omgående.

Gångjärn
Smörjning sker genom smörjhålet i dörrbladets gångjärnshalva. Lyft dörrbladet någon centimeter och
smörj gångjärnen med fett (vattenfritt mineralsmörjfett). Genom att lyfta och sänka dörrbladet några
gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids fettet över kontaktytan. Säkerställ att samtliga
justerskruvar vilar mot gångjärnstapp.
Lås
Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Vår rekommendation är att låsets fallkolv smörjs utvändigt
minst 2 ggr per år. Smörjmedel enligt fabrikantens rekommendationer skall användas. Olja eller fett får
inte sprutas in i låset.
Övrig beslagning
Införskaffa aktuell tillverkares underhålls och skötselinstruktion.
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