FDV dokumentasjon for Standard ytterdør
1. Produktbeskrivelse
Diplomat ytterdør produseres symmetrisk fra midten i en sandwich-konstruksjon bestående av XPSkjerne, aluminiumsplate og HDF/alternativt høytrykkslaminat eller finér. Tetningslist rundt dørblad.
Dørblad leveres montert i furu heltre karm 105mm.
Dørene leveres i ulike modeller, tette og med glass. Type glass er bestemt av modell.
Dørsettet leveres malt med en to-komponent polyuretan-maling. Leveres standard i hvit NCS S 0502-Y,
glansgrad 35. Visse modeller leveres finert i eik, eller kunstteak.
Blankt beslag, sylinder matt krom, dørvrider kjøpes separat. FG-godkjent låseenhet bestående av
hakereilelåskasse med justerbart sikkerhetsluttstykke og sylindersett. 3 justerbare løftehengsler med
bakkantsikring.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Dørsettet vaskes med klut og varmt vann. Hvis nødvendig kan mildt vaskemiddel tilsettes, unngå
skure- og slipemidler.

Ettersyn og kontroll
Låskasse, sylinder og hengsler smøres etter behov med egnet smøremiddel. Behovet er avhengig av
miljø, frekvens på åpning og lukking samt belastning ved bruk. Kontroller jevnlig alle skruer på
beslaget.

Vedlikehold

Malte ytterdører
Malte ytterdører trenger også vedlikehold. Vask av døren med lunkent vann (ikke såpe) eller med
oppvaskmiddel utspedd i vann minst to ganger i året, oftere om den står i sjønært klima. Det er viktig å
unngå sterke rengjøringsmidler som inneholder f.eks. ammoniakk eller løsemiddel. Behandle døren
minst 1–2 ganger i året med flytende bilvoks eller møbelvoks, f.eks. Turtle flytende hardvoks. Vokset
må ikke inneholde slipemidler, pigmenter eller silikon. Mørke farger har en tendens til å bleknes av sol,
salt og regn, og bør derfor plasseres under tak, nordvendt. Ønsker du likevel å benytte mørke farger på
en ytterdør som er vendt mot sør og/eller er utsatt for salt og regn, bør døren behandles vesentlig
oftere.

Har du fått lakkskader må disse utbedres umiddelbart med en alkydmaling med riktig nyanse og glans,
ellers gjelder ikke garantien. Fargekodene får du av din forhandler eller på din ordre-bekreftelse.
Terskelen er ubehandlet og skal oljes før montering og ved behov. For å øke dørenes levetid bør den
plasseres under et skjermtak.
Voks den malte døren: Fjern først smuss med en fuktig klut, voks så hele døren og la stå i 30 minutter
før du tørker av / rengjør døren. Viktig å tenke på: Voks aldri døren når den er varm eller i direkte
sollys. Vi anbefaler at man vokser døren første gang allerede ved montering, så får døren en enda mer
slitesterk beskyttelse mot ytre slitasje.
Dersom overflaten falmes noe over tid, kan den mettes med en egnet olje. Oljen smøres på og tørkes
av umiddelbart. Dette vil få frem glansen i overflaten igjen. Owatrol Polytrol er olje som kan benyttes.

Ytterdører i kunstteak
Ytterdører i kunstteak har et ytre lag av presset løvtre som farges til en teaklignende overflate.
Ytterdører i kunstteak skal behandles med kinesisk treolje (med beskyttelse mot mugg), f.eks. Jupex
45, før montering én gang eller til døren er mettet. Tørk av overflødig olje. Deretter ved behov,
vanligvis vår og høst (eller før døren begynner å bli matt og uttørket). Sørg for at døren har et fett,
vannavvisende ytre. Obs! ikke glem dørens underside. Dører i teak kan få små sprekker i overlakken.
Dette skyldes at tre er et levende materiale. Sprekkene påvirker ikke dørens funksjon eller tetthet. Det
er bare et tegn på at døren er produsert i et ekte naturmateriale. Terskelen er ubehandlet og skal oljes
før montering og ved behov. For å øke dørenes levetid bør de plasseres under f.eks. et skjermtak.
Oljing av tredøren din: Rengjør døren, tørk av med en fille, slip med svært fint sandpapir i treets
fiberretning for å pusse bort rester av fiber. Olje deretter inn døren til yttersiden er fet og vannavvisende, tørk bort all overflødig olje.

Ytterdører i eik
Ytterdører i eik skal behandles med en treolje (med beskyttelse mot mugg), f.eks. Cuprinol 5009, før
montering én gang eller til døren er mettet. Tørk av overflødig olje. Døren leveres oljet fra fabrikken,
og må derfor ikke oljes umiddelbart etter innsetting. Deretter ved behov, vanligvis 6–8 ganger/år (eller
før døren begynner å bli matt og uttørket), slik at døren har et fett, vannavvisende ytre. Det er viktig at
døren slipes ren før man oljer den. Obs! ikke glem dørens underside. Terskelen er ubehandlet og skal
oljes før montering og ved behov. For å øke dørenes levetid bør den plasseres under f.eks. et
skjermtak.
Oljing av tredøren din: Rengjør døren, tørk av med en fille, slip med svært fint sandpapir i treets
fiberretning for å pusse bort rester av fiber. Olje deretter inn døren til yttersiden er fet og
vannavvisende, tørk bort all overflødig olje.

3. Driftstekniske opplysninger

Produktets levetid
Dørsettet vil, forutsatt normal slitasje ved bruk samtidig som nødvendig vedlikehold gjennomføres,
kunne antas å ha en levetid på 20 år. For å øke dørsettes levetid bør det plasseres under overbygg.

Fuktbestandighet
Dørsettet er fuktbestandig til utendørsbruk. Dette produktet er CE-sertifisert.

Garanti
Produktet har 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven. Dører i Eik har ikke
overflategaranti, dører malt i mørke farger har ikke garanti mot falming.

4. Teknisk service
Produsent/importør:

Inwido Norway AS

Adresse:

Ulsmågvegen 7

Postnummer:

5224 Nesttun

Telefon:

56 30 33 00

E-post:

firmapost@inwido.no

Internett-adresse:

www.diplomat.no

