DOORS

Ståldøre
Vedligeholdelsesvejledning
Indvendige/udvendige ståldøre

Introduktion
For at opnå det bedste resultat med en ståldør, skal dør og karm efterses jævnligt og mindst 2 gange om året.
Vedligeholdelse af et produkt er vigtigt og nødvendigt, for at opnå det maksimale udbytte af et produkts
service og lange levetid. Hvis der er komponenter der ikke er fungerende ved inspektionen, skal disse udskiftes.
Ved inspektion
Områder som er listet op neden under, er vigtige at få tjekket efter, for at døren har den længst mulige levetid:
Efterjustering:
- Produktet kan efter kortere tid, have brug for efterjustering. Dette skal gøres i karmskruer/adjufixen
samt hængsler, hvor luften mellem dør og karm skal være ensartet, og dør lukker korrekt.
Overfladebehandling:
- Overfladebehandling tjekkes om den er intakt og uden skader. Såfremt der er skade i overfladebehandling, skal overfladen repareres og udbedres hurtigst muligt for at undgå yderligere skade på
produktet.
Smøring:
- Smøring af hængsler og lås skal gøres 1-2 gange om året med syrefri låseolie. Husk at aftøre
overskydende olie, da dette kan beskadige overfladen på produktet.
Rengøring af overflader:
- En gang årligt skal overfladen på dør og karm rengøres. Dette gøres for at opretholde levetiden på
maling/lakering på døren. Misfarvninger kan forekomme hvis ikke rengøring af døren foretages.
- Værktøj som skal bruges til rengøring er følgende:
- Mild sæbe
- Fnugfri klude, som ikke må være slibende
- Blød børste eller en svamp
- Ved rengøring af døren må der ikke bruges en vandslange, da dette kan medføre defekter i glas
enheder, og tillade vand at komme ind i strukturen.
Undgå at bruge metal redskaber, barberblade eller andre skarpe genstande og slibende rengøring
smidler. De kan beskadige dørens overflader, ridse glas og fjerne belægninger. Undgå overdreven
gnidning og rengøring, og rengør og skyl ét område ad gangen.
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