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SWEDOOR
MASSIVDØRER
PRODUKTFAKTA
Standard massivdører fra Swedoor leveres etter følgende spesifikasjoner,

Dørblad:
Stamme av linspon med furu ramtre. Dørbladtykkelse 40 mm og 63 mm.
Dørene er forsynt med innlegg for montering av dørpumper.
Malt overflate: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y med glansverdi 40
+/- 5.
Finert overflate: Flere finertyper
Laminat overflate:Perstorp 0,9 mm Universal. Kantlister av slagfast PVC
eller hardved.
Karm:
93 mm furu-karm beregnet for dekkende overflatebehandling.
Hardved lakkert terskel.
Beslag:
Lå.skasse:
Sluttstykke:

Assa 565 uten tilbehør event. i.h.t. bekreftelse
A 351830
Trio-Ving 5950 på lyddører 35dB og 40dB.
Kantskåter:
2 stk Grorud 8312 (til pardører)
Hengsler:
3 stk. Assa 3228-110 (4 stk. < M10x21).
Dører med overfals har Assa 3225-110.
Alt beslag har glansforzinket overflate om annet ikke er bestilt.

SWEDOOR
Sertifisering:
Våre brann- og lydisolerende dører er godkjente av Norges Standardiseringsforbund.
Garanti:
2 års garanti mot fabrikasjonsfeil under forutsetning at montering- og
vedlikeholdsanvisning følges.

RENGJØRING
Ved behov rengjøres overflaten med lunkent vann, evt. tilsatt litt
oppvaskmiddel uten sli emiddel (f.eks. Zalo, Sunlight o.l.). Bruk
ikke sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Bruk svamp
eller vaskefille som er vridd godt opp, og tørk godt av etter rengjøring.
Fingermerker, fett-flekker o.l. bearbeides med samme oppvaskmiddel
direkte på en ren og fuktig klut først, deretter som over.
Dører med laminat overflate kan i tillegg rengjøres med vindusvaskemiddel
Karm og evt. tettelister rengjøres på samme måte.

VEDLIKEHOLD
Normalt er det nok med vanlig rengjøring.
Terskelen kan slipes og lakkes om igjen med en slitesterk lakk, f.eks.
gulvlakk.
Mindre skader på malte dører, kan utbedres med flekk-maling.

SWEDOOR

JUSTERING
På de fleste massivdørene benyttes tappbærende hengsler type Assa
3228-110. Dette hengslet har en horisontal sliss på dørblad-delen, hvor
det kan foretas en enkel høydejustering av dørbladet.
Høydejustering:
1.
Løft dørbladet ca. 10 mm (skal ikke løftes av)
2.
Plasser en eller flere justeringsbrikker type Assa 249-8,5 gjennom
slissen, (gjerne innsmurt med vaselin el.1.).
3.
Senk døren igjen, og justeringsbrikken faller på plass i toppen av
hengslet.
Samtlige hengsler på døren skal justeres samtidig.
Justeringsbrikker fas kjøpt i beslagsforretninger i tykkelse 1 og 1,5 mm.

Alternativt kan hengslene bøyes med et buktningsjern. Dette bør
primært unngås fordi hengslene svekkes. NB! Det er kun hengslene
i karmen som skal bøyes.
Sluttstykket:
Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skrutrekker. Dører med regulerbart sluttstykke (30dB , 35dB og 40dB)
justeres trinnløst ved hjelp av en justeringsskrue. Dette kan være
nødvendig etter en tids bruk, fordi tettelistene vil presses sammen.

SWEDOOR

SWEDOOR
ERDØRER
PRODUKTFAKTA
Standard innerdører fra Swedoor leveres etter følgende spesiflkasjoner;

Dorblad:
Standard dører og dekor-dører har dufaylite stamme med ramtre av spon/
gran.
Malt overflate: Standard farge er hvit NCS 0502-Y med glansverdi
40 +/-5.
Finert overflate: Flere flnèrtyper. Lakkert eller beiset.
Furudører og Eksklusiv-dører, med unntak av A25 og F25, har furu
ramme og speil av spon med pålimt ytterskikt eller malt MDF. A25 og F25
har heltre speil. Flere overflate-varianter.
Karm:
93 mm furu-karm beregnet for dekkende overflatebehandling.
Hardved lakkert terskel.
Beslag:
Låskasse:
Sluttstykke:
Kantskåter:
Hengsler:

Boda 2014 med nøkkel.
Boda 0045
2 stk. Hillerstorp 450 (til pardører)
"Snap-In" Grorud 2465 (karmdel), 2403 (dørbladdel)

Garanti:
2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 5 års funksjonsgaranti på dører som er
ferdig overflatebehandlet fra fabrikk under forutsetning at monteringog vedlikeholdsanvisning følges.

SWEDOOR

RENGJØRING
Ved behov rengjøres overflaten med lunkent vann, evt. tilsatt litt
oppvaskmiddel uten sli emiddel (f.eks. Zalo, Sunlight o.l.). Bruk ikke
sterkere oppløsningsmiddel, skurepulver, stålull etc. Bruk svamp eller
vaskefille som er vridd godt opp, og tørk godt av etter rengjøring. Fingermerker, fett-flekker o.l. bearbeides med samme oppvaskmiddel direkte
på en ren og fuktig klut først, deretter som over.
Karm og evt. tettelister rengjøres på samme måte.

VEDLIKEHOLD
På overflatebehandlede dører er det normalt nok med vanlig rengjøring.
Ubehandlede furu-dører må behandles umiddelbart etter monterin for å
unngå aklimatiserings-problemer samt fingermerker, fettflekker etc. Følg
produsentens anvisning av ubehandlet treverk for innvendig bruk.
Terskelen kan slipes og lakkes om igjen med en slitesterk lakk, f.eks.
gulvlakk.

JUSTERING
Hengsler:
De fleste innerdører leveres med "snap-in" hengsel type Grorud 2465
(karm-del) og Grorud 2403 (dørblad-del).
Hengslene kan bøyes med et buktningsjern. Evt. "slarke" i hengslet
kan ordnes med å sette inn en ekstra skrue gjennom hengselbrikken.
Sluttstykket:
Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skrutrekker.
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SWEDOOR
YTTERDØRER
PRODUKTFAKTA
Standard ytterdører fra Swedoor leveres etter følgende spesifikasjoner,

Dørblad:
Stamme av fiberlameller med 0,5 mm heldekkende aluminiumsplater på
begge sider. Dørbladtykkelse ca. 60 mm. Dørene er forsynt med innlegg
for montering av dørpumpe.
Malte dører: Overflate av værbestandig laminat, ferdig malt. Standard
farge er Hvit NCS 0502-Y med glansverdi 40 +7-5.
Teak-dører: Samtlige er behandlet med teak-olje (uten lakkinnh.)
Sporfreste dører har teaklasert edeltre på innsiden.
Furu-dører: Ubehandlet furu-finer
Skal behandles umiddelbart ved montering.
Behandles med pigmentert oljebeis.
Karm og sidefelt:
105 mm furu-karm med EPDM tetningslist i falsen. Overflate ubehandlet,
malt eller teak-finert. Hardved lakkert terskel med aluminium sliteskinne.
Bør behandles umiddelbart ved montering.
Beslag:
Låskasse: Abloy 4865 uten sylinder.
Sluttstykke: Boda 004014
Hengsler: 3 stk. Assa 3228-110 mm.
Alt beslag har overflate tilnærmet mattbørstet messing.
Egenskaper:
U-verdi <1,0W i dørdel og <2,0W i glassdel.
Luftgjennomgang <1,7m3/m2h.

SWEDOOR
Garanti:
2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 10 års formgaranti på dørbladet
under forutsetning at montering- og vedlikeholdsanvisning følges.

RENGJØRING
Ved behov rengjøres overflaten med lunkent vann, evt. tilsatt litt
oppvaskmiddel uten sli emiddel, (f.eks. Zalo, Sunlight 0.1.) Bruk
ikke sterkere oppløsningsmiddel eller skurepulver. NB! Stålull må ikke
brukes. Tørk godt av etter rengjøring.
Karm og tettelister rengjøres på samme måte. NB! Tettelistene er
silikon-baserte, og vil bli ødelagt ved bruk av løsemiddelbaserte
produkter. Ta derfor alltid tettelistene av før evt. maling / beising
av døren.

VEDLIKEHOLD
Malt overflate:
Dørblad og karm vokses med bilvoks (f.eks. Turtle-Wax) 1-3 ganger
pr. år; avhengig av klimaforhold. Voksen gir en beskyttende hinne som
øker levetiden på døren. Husk at dørens flre kanter også skal behandles.
Skal døren males om, må overflaten mattes/slipes ned. Deretter males
døren med en olje-maling for utvendig bruk.
Ved flekk-maling: Bruk maling med glansverdi 40 +1-5.
Teak overflate:
Dørblad og karm behandles med teak-olje/alkyd-olje 1-3 ganger pr. år,
avhengig av ldimaforhold. Følg produsentens anvisning for behandling
av tropiske tresorter. Du kan velge mellom blank eller matt overflate;
avhengig av olje-type. Husk at dørens fire kanter også skal behandles.

SWEDOOR
Furu overflate:
Døren leveres som standard ubehandlet fra Swedoor. og må behandles
umiddelbart ved monterin . Døren bør ikke males pga. faren for sprekking.
Bruk oljebeis med pigment (farge) for å motvirke solens ultrafiolette
stråler. Følg produsentens anvisning for behandling av tre utendørs. Husk
at dørens fire kanter også skal behandles.
Terskel:
Terskelen kan slipes og lakkes om igjen med en slitesterk lakk, f.eks.
gulvlakk.

JUSTERING
På alle ytterdører benyttes tappbærende hengsler type Assa 3228-110.
Dette hengslet har en horisontal sliss på dørblad-delen, hvor det kan
foretas en enkel høydejustering av dørbladet.
Høydejustering:
1.
Løft dørbladet ca. 10 mm (skal ikke løftes av)
2.
Plasser en eller flere justeringsbrikker type Assa 249-8,5 gjennom
slissen, (gjerne innsmurt med vaselin el.1.).
3.
Senk dorbladet igjen, og justeringsbrikken faller på plass i toppen
av hengslet.
Samtlige hengsler på døren skal justeres samtidig.
Justeringsbrikker fas kjøpt i beslagsforretninger i tykkelse 1 og 1,5 mm.

Alternativt kan hengslene bøyes med et buktningsjern. Dette bør primært
unngås fordi hengslene svekkes. NB! Det er kun hengslene i karmen som
skal bøyes.
Sluttstykket:
Sluttstykket kan justeres ved å bøye ut justeringstungen med en skrutrekker. Dette kan være nødvendig etter en tids bruk, fordi tettelistene
vil presses sammen.
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