DOORS
Yderdøre
Monteringsvejledning
Yderdøre - Træ

Døren har 3 højdejusterbare hængsler.
Justeringsskruen er
”gemt” under en dækskrue.

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående
monteringsanvisning/retningslinjer.
Montage
Døren skal monteres så den ikke udsættes for direkte sollys
og vand.
Dette kan løses ved et udhæng, eller at døren ikke monteres i direkte facade, så den beskyttes mod vand.
Mørke farver
Produkter overfladebehandlet i mørke farver som
NCS S 6500 og mørkere kan, når de udsættes for meget
direkte sollys og stærk varme, være genstand for krumning
samt skader i overfladebehandlingen.
Dette indebærer, at reklamationsret og garanti på formstabilitet og overfladebehandling, som normalt gælder ved
køb af Safco døre, ikke længere er gældende, såfremt de
udsættes for ovennævnte.

Figur A

Montering
1. Inden montering tjekkes det, at hulmålet i væggen
passer i mål til det udvendige karmmål. Hullet skal være 20
mm bredere i bredde og højde. Der skal være plads til, at
der på væggens yderside kan tætnes med vandtæt fuge på
alle 4 sider af karmen (også under bundstykket).

5. Der sættes plastklodser/kiler mellem karm og væg ved
alle karmskruer. Derefter efterspændes karmskruerne.
6. Dækpropperne isættes karmskruehullerne.
7. Bundstykket understøttes med plastklodser, så det
ikke giver sig (pos. 8).

2. Døren løftes af karmen, og karmen fastgøres midlertidigt
med kiler. Kilerne placeres under sidestykkerne samt så
tæt på fastepunkterne som muligt (pos. 1). Bundstykket
og sidestykker må ikke hvile direkte på underlaget.

8. Såfremt slutblikket har en indbrudssikring (2 store
skruer, som ses inde i bunden af slutblikket), skal
skruerne skrues ind, til de er ca. 3 mm fra den faste væg
(dette hindrer, at karmens slutblikside kan trykkes ud,
så dørens låsepal slipper karmens slutblik).

3. Karmens hængselside justres, til den er i vater og lod.
Der skal være plads til, at der på væggens yderside kan
tætnes med vandtæt fuge på alle 4 sider af karmen (også
under bundstykket). Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskruer (pos. 2 og 4).

9. Dørens tæthed kan endvidere reguleres ved at bøje
justeringstungen, på slutblikket, med en skruetrækker
(se figur A).

4. Døren hægtes på karmen, og karmens låseside justeres
til efter dørbladdet, indtil karm og dør slutter korrekt og
ensartet. Afstanden mellem dør og karm skal være
cirka lige stor på alle 4 sider. Døren kan højdejusteres
på hængslerne - se note senere. Karmens låseside
fastgøres med karmskruer.
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10. Luft mellem karm og murfals skal fyldes med følgende:
a. Isolering
b. Bagstop
c. Elastik fuge (Brandfuge skal bruges, hvis
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der er brandkrav til døren)
11. Døre og karme vil ofte, efter få måneder brug, “sætte”
sig lidt. Derfor er det en god ide at foretage efterjustering af karmskruer og hængsler, så dør lukker korrekt.
Definition af hængslingsside
Stil dig på den side, hvor hængslerne er synlige.
Er hængslerne i højre side = højrehængsling.
Er hængslerne i venstre side = venstrehængsling.

Slagretning

Slagretning

Åbningsretning

Åbningsretning

Venstrehængt

Højrehængt

Vejledning til Funkis dør
Justering højde mæssigt:
1. Fjern først dækplader (Figur e)
2. Løsen skruerne ved hængslet (Figur b)
3. Døren kan nu justeres ved (Figur a)
4. Skrue skruerne fast igen (Figur b)
5. Påsæt dækplader (Figur e)
Justering luft mellem dørblad/karm:
1. Fjern først dækplader (Figur e)
2. Løsen skruerne ved hængslet (Figur b)
3. Døren kan nu justeres ved (Figur f )
4. Skrue skruerne fast igen (Figur b)
5. Påsæt dækplader (Figur e)
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