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Dörrar, karmar och andra delar av stål

Instruktioner för användning och underhåll
1. Produkten ska genomgå kontroll och underhåll minst var
sjätte (6:e) månad. Vid intensiv användning och/eller krävande
miljöförhållanden (dvs. högre luftfuktighet än normalt, kemisk
aktivitet i miljön, kraftiga vindar osv.) ska kontroll och underhåll utföras minst var tredje (3:e) månad.
2. Kontrollera skicket på lås, dörrstängare, handtag, gångjärn
och tätningslister samt alla springor mellan dörr och karm, och
kontrollera att ingenting saknas.
3. Underhåll och användning av lås och andra beslag som
levererats av JW.
3.1. Låscylindrarna ska rengöras och smörjas minst två
gånger om året. Vid frekvent bruk och i aggressiva miljöer ska
detta utföras en gång i månaden. Smörj låset med särskild
låsolja. Andra smörjmedel kan skada cylindern, vilket gör att
garantin upphör att gälla.
3.2. Korrekt användning innebär att låset och dess komponenter inte utsätts för överdriven kraft. Se till att smuts och
metallspån inte fastnar på låsets rörliga delar. Se också till att
det inte kommer in vatten i låset.
3.2.1. Justera dörrstängarna vid behov. De flesta
dörrstängare behöver justeras varje säsong. Justeringsanvisningar finns på tillverkarens hemsida!
3.3. Det är förbjudet att ta bort dörrstängarens arm på
branddörrar.
3.4. Använd inte kemiskt aktiva ämnen eller slipande eller
frätande medel vid rengöring av dörrhandtag och låscylindrar.
4. Underhåll av gångjärn.
4.1. Kontrollera gångjärnen och smörj stift och lager minst
två gånger om året med ett lagersmörjmedel. På ställen med
intensiv användning och en aktiv miljö rekommenderar vi att
gångjärnen underhålls minst var tredje månad.
Smörj gångjärnen på stålprofildörrar och dörrar av metallplåt
genom att öppna dörren 90º och lyfta den ca. 10–15 mm
uppåt vid gångjärnen. Fördela sedan smörjmedlet på den
bärande gångjärnstappen.
4.2. Kontrollera skicket på gångjärnen på dörrar med rostfri
stålram och smörj dem minst en gång om året. På ställen med
intensiv användning och en aktiv miljö rekommenderar vi dock
att gångjärnen underhålls minst var sjätte månad. Vid
smörjning ska du ta bort täckskyddet överst på gångjärnet och
droppa ned ett par droppar smörjolja.
5. Rengör och smörj alla dörrtätningar med silikonolja minst
två gånger om året. På ställen med intensiv användning och
en aktiv miljö rekommenderar vi att gummilisterna på
dörrbladet och dörrkarmarna underhålls minst var tredje
månad. Kontrollera att tätningslisterna fortfarande sitter som
de ska i falsen.
Byte av skadade och förstörda tätningslister omfattas inte av
garantin.
6. Produkterna får inte skadas på mekanisk väg. Om den
målade ytan skadas kan det leda till korrosion (rost). Skador
som uppstår till följd av mekaniska skador täcks inte av
garantin.
7. Produkterna är antingen pulverlackerade eller våtlackerade. Om den målade ytan skadas måste produkten målas
om eller kompletteringsmålas. Detta gör du genom att först ta
bort smuts, rost och olja från ytan. Ytan ska dessutom slipas
mellan lagren. Använd en lämplig reparationsfärg för målning
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av metallytor. Välj målningsmetod genom att följa färgleverantörens anvisningar.
7.1. Produkter som levereras obehandlade från JW omfattas
inte av garantin gällande korrosion.
8. Rengör de målade ytorna med en mjuk trasa. Vid behov
kan du använda ett allrengöringsmedel som späds med vatten
enligt anvisningarna. Använd inte lösningsmedel, slipande
medel eller syrahaltiga medel vid rengöring.
9. Rengör rostfria stålprodukter med en mjuk trasa, och
använd ett särskilt rengöringsmedel vid behov.
Använd inte slipande eller kraftiga syrahaltiga medel.
10. Brandklassade produkter.
10.1. Brandklassade rutor och produkter av typ EI med
glasbeläggning får inte transporteras, förvaras eller installeras i
omgivningstemperaturer under -10 °C. Rutan får invändiga
frostskador som inte påverkar brandskyddsegenskaperna men
förändrar utseendet.
10.2. Montera inte plastobjekt, reklamskyltar, persienner
osv. mot rutan utan tillåtelse från tillverkaren.
Det ska finnas ett mellanrum på minst 100 mm mellan rutan
och eventuell övertäckning av fönster. Om detta inte finns kan
det uppstå en termisk reaktion som gör att rutan blir varm,
sväller och går sönder.
10.3. Montering av extrautrustning, borrning av hål eller
annat arbete på konstruktionerna och rutorna är inte tillåtet
utan skriftligt godkännande från tillverkaren.
10.4. Om dörren inte kan öppnas och/eller stängas ska du
kontrollera om dörrbladet tar i golvet, eller om det finns
hinder mellan dörrbladet och dörrkarmen. Kontrollera sedan
om låsfallen har smörjts och om dörrstängaren är korrekt
justerad. Om det fortfarande inte går att stänga dörren kan
problemet vara att dörrbladet tar i dörrkarmen.
11. Leta upp det ställe där dörren går emot dörrkarmen och
kontrollera om dörrkarmen har monterats på rätt sätt, om
byggnadens väggkonstruktioner har sjunkit (t.ex. om det finns
sprickor i väggarna i närheten av dörren), eller om problemet
beror på att träramen sväller eller torkar på grund av fukt. Om
det är tydligt att problemet beror på produktens montering
ska du kontakta det företag som har monterat dörren.
12. Branddörrar ska som huvudregel alltid vara stängda!
Branddörrar som står öppna ska vara utrustade med automatisk stängningsfunktion.
13. Allmänna villkor.
13.1. Produkter från Jeld-Wen levereras i enlighet med våra
sälj- och leveransvillkor.
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Thank you for choosing
a JELD-WEN product!

