
Drift och skötsel - DEKO TG dörr

OBS! Dörrstoppet bör aldrig monteras närmare gångjärnen än 2/3 av dörrbladets bredd. 
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Material
Dörrbladet har en stomme av MDF och ett glasurtag av härdat glas.           
Detta är monterat i en naturanodiserad eller lackad aluminiumkarm.
Trycke och gångjärn i aluminium.

Aluminiumprofiler
För att behålla aluminiumprofilernas och beslagens utsdeende 
rekommenderar vi att dessa rengörs kontinuerligt. Rengör med vatten och en 
mjuk trasa. Du kan med fördel använda ett neutralt rengöringsmedel (ph-
värde mellan 6-8). Alkaliska rengöringsmedel ska undvikas

Helglasat dörrblad
Helglasade dörrblad kan vara känsliga för smuts och fett. Vi rekommenderar 
regelbunden rengöring av glasytan. Rengör med ljummet vatten och vanligt 
fönsterputsmedel. Använd en fuktig trasa och en gummiskrapa. 
Härdat glas har en mjuk yta. Vid det första rengöringstillfället är det därför 
viktigt att du rengör det korrekt och aktsamt. Undvik vassa föremål. Är glaset 
svårt smutsat så måste det sköljas ordentligt för att undvika repor vid 
avtorkningen.

Stomme av målad MDF/ förbättringsarbete 
Mindre skador bättras på med pensel. Det är viktigt att färgen är i samma  
NCS kulör och har samma glanstal som ursprungsfärgen. 
Vi rekommenderar att du provmålar en mindre yta,(exempelvis på dörrens bak 
kant). Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv. 

Stomme av fanérad MDF/förbättringsarbete
Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Det är av vikt att 
lacken är i samma ton och glans som ursprungs fanéret. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med denna information. Större skador kräver nedslipning och 
total omlackering.     
Vi rekommenderar att du test lackar på en mindre yta (exempelvis på dörrens 
bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med 
ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. 
Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv. 

Rengöring
Rengör ovanifrån och ned. Doppa en svamp eller trasa i vatten och vrid ur 
ordentligt. Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel. Använd inte 
produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, 
lösningsmedel etc. 

Underhåll 
I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt 
slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn  bör ske en gång om året. 
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