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Bruksanvisning för skötsel av 
institutionsdörr

• Dörren är avsedd för användning i arbets- och bostadslokaler för att stänga luckor mellan  
brandskyddssektioner.

• Temperaturskillnaden mellan rummen på var sida av dörren får inte överstiga 5 °C.

• Det är inte tillåtet att förändra produkten eller skära i produkten

• Dörrarna får inte staplas under kalla och fuktiga villkor.

• Produkten får inte lagras direkt på underlag av jord eller betong, utan på ett starkt och korrekt torrt 
underlag.

• Under reparationsarbeten bör dörren skyddas med byggkartong eller plastfolie för att undvika att dörren 
skadas under ytbehandlingsarbeten.

• Kontrollera regelbundet lås, gångjärn och handtaget att infästningarna är i skick.. Dra åt skruvarna eller 
byt ut slitna och/eller skadade delar vid behov.. Smörj låset och gångjärnen vid behov med oljor avsedda 
för det ändamålet.

• Kontrollera, att man inte har tillagt eller tagit bort någon del som kunde påverka dörrens funktion.

• Kontrollera att dörren stängs, alla slutare fixeras i den avsedda positionen så att tätningen sluter sig tätt 
kring dörren.

• Kontrollera, att alla komponenter är fast och att tätningen eller isolationsmaterialet inte har skadats.

• För rengöringen av dörrarna kan man använda vatten och en mjuk trasa. I fall det är hårt nedsmutsat kan 
man tillsätta tvättmedel i tvättvattnet. Man får inte använda lösningsmedel eller abrasiva skurmedel för 
rengöringen.

• Glasytor ska putsas med för detta avsedda tvättmedel. Kontrollera på tvättmedelns etikett att den inte 
skadar ytbehandlingen.

• Krökt dörrblad upp till 2 mm per 1 m.

• Krökt dörrkarm upp till 1 mm per 1 m.

• Skillnad mellan diagonalerna i dörrbladet upp till 2 mm.

• Kvalitén på den målade ytan, kontrollerad visuellt från 1-2 m avstånd i ljuset bakifrån.

Dörrens underhåll

Tillåtna avvikelser på regelbundet underhållna produkter

Allmänt


