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MATERIAL

1. KARM
DEKO dörrar levereras med en pulverlackerad eller
naturanodiserad aluminiumkarm.

Profilernas ytor tål inte basiska rengöringsmedel   
eller andra basiska ämnen. Om profilerna blir 
utsatta för betongslam eller murbruk ska detta tas 
bort omgående med en trasa och rent vatten.

För att profilerna ska hålla sitt ursprungliga 
utseende är det viktigt att rengöra dom med jämna 
mellanrum. Rengöringen utförs med en mjuk trasa 
som vridits ur i vatten med ett milt rengöringsmedel. 
Man ska inte använda grovt rengöringsmedel eller 
en skursvamp eftersom detta kan repa ytan.

2. GLASAT DÖRRBLAD
Smuts och fingeravtryck kan skada glasytan och
glasdörren bör därför putsas regelbundet. Vid den
första tvätten är det extra viktigt att vara noggrann
då smuts från byggplatsen kan lägga sig på glaset.
Detta kan öka risken för repor och skador.

OBS
DEKO DG dörr består av två lager glas som båda 
individuellt har fästs till den invändiga 
aluminiumramen. Det innebär att man måste vara 
väldigt försiktigt vid rengöring och glasputsning för 
att undvika att vatten kommer in vid glasets 
invändiga parti.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Glaset tvättas med en mjuk trasa, ljummet vatten 
och ett milt rengöringsmedel. 
Vrid ur trasan ordentligt.  
Ta bort överskottsvattnet försiktigt med en skrapa,  
och kanterna torkas därefter med en mjuk trasa.     
Till vardags kan mindre smuts tas bort med vanligt 
rengöringsmedel för glas och en mjuk trasa.

OBS
Var försiktigt vid glaskanterna, både när 
dörren tvättas och torkas. 
Se till att vattnet inte rinner ned eller åker in 
mellan glaset och aluminiumramen, särskilt 
inte vid dörrens överkant.

3. GUMMITÄTNINGSLISTER
Gummitätningslisterna rengörs regelbundet med
hjälp av en trasa som vridits ur i vatten med ett
tills-att milt rengöringsmedel.

Man får inte använda petroleum eller 
petroleumbaserade produkter vid rengöringen 
eftersom de kan få gummilisterna att krympa.
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BESLAGNING

1. GÅNGJÄRN
Gångjärnen är smorda vid leveransen men kan
smörjas vid behov. Vid eventuell justering av höjden
bör gångjärnen samtidigt smörjas.

SMÖRJNING AV GÅNGJÄRNEN: 

Lyft dörren 5-10 mm (den skall inte lyftas av).        
Applicera lite smörjmedel genom spåret. Sänk ned 
dörren igen och öppna och stäng den ett par 
gånger.

HÖJDJUSTERING:

Lyft dörren 5-10 mm (den skall inte lyftas av). 
Placer en eller flera justeringsbrickor genom 
spåret. Sänk dörren igen så att justeringsbrickan 
faller på plats vid toppen av gångjärnet.

Justeringsbrickorna finns med 1 och 1,5 mm tjocklek. 
Brickorna är härdade och klarar av slitage lika bra 
som gångjärnet. Alla gångjärn ska justeras 
samtidigt.

2. DÖRRHANDTAG
Dörrhandtagets funktion och montering kontrolleras
med jämna mellanrum, beroende på hur mycket
dörren används.

Vid rengöring av dörrhandtagen används en mjuk 
trasa eller borste tillsammans med vatten och ett 
milt rengöringsmedel. Man får inte använda sprit 
eller lösningsmedel eller hårda borstar och grova 
svampar. Detta kan repa ytan. 

Beroende på luftkvaliteten på platsen kan 
handtagets yta ibland bli fläckigt. Rengör enligt 
ovan beskrivning eller använd ett  stålputsmedel.
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VALFRI EXTRAUTRUSTNING

1. MEKANISK FALLTRÖSKEL
Ingen del av den mekaniska tröskeln får målas,
smörjas eller ytbehandlas på något sätt.

Gummitröskeln rengörs regelbundet med hjälp av 
en mjuk trasa, vatten och ett milt rengöringsmedel.

Den mekaniska tröskelns funktion kontrolleras med 
1-2 års mellanrum för att säkerställa att den sluter
tätt när dörren är stängd.

2. DÖRRSTOPP

Dörrstoppet ska monteras på ett avstånd från
gångjärnen som motsvarar minst 2/3 av dörrbladets
bredd. Med jämna mellanrum ska man kontrollera så
att dörrstoppet inte har lossnat. Om, ska den
efterspännas för att säkerställa att den sitter fast
ordentligt mot väggen eller golvet.
Rengör dörrstoppen regelbundet med en mjuk trasa
tillsammans med vatten och ett milt rengörningsmedel
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