
Skötselanvisning / Monteringsanvisning  

Förrådsdörr 18°. 105 mm karm.   

Läs igenom denna instruktion innan du monterar din dörr. 

 

1) Val av dörr. 

Du har valt en dörr för användning vid något uppvärmt utrymme och innertemperaturen får inte 

överstiga 18°. Dörren är uppbyggd av en träram med utfyllnad av frigolit. Dörrsidorna är limmade, 

består av 9 mm´s furuplywood. Dörr/karm levereras med låskista och slutbleck. Dörren är även 

försedd med tätningslist.  

 

Obs!  

 

Tätningslister av silikon mellan karm och dörr får inte målas eller oljas över. Tätningsfunktionen och 

materialens elasticitet försämras vid övermålning.  

Alla beslag som ingår i produkten är ytbehandlade och bör inte övermålas. Funktionen försämras vid 

övermålning.  

 

2) Ytbehandling. 

Dörren är vid leveransen obehandlad för större frihet vad gäller färg/kulör odylikt. Därför ytbehandla 

dörren före montering. För att din dörr ska hålla länge ska du måla dörrens alla sex sidor. Obs! Glöm 

inte att behandla även över- och underkant på dörrbladet.  

 

Alternativ 1: Lägg på flödigt med Alpina Grundolja på alla ytor. Det som inte sugs in i träet torkas av 

med luddfri trasa. Grunda vått-i-vått med Alpina Trägrund. Grundningen skall utföras innan 

grundoljan hunnit torka, 1 / 2-4 timmar. Färdigmåla två gånger med Alpina Fönsterfärg, Oljefärg eller 

Täcklasyr V.  

 

Alternativ 2: Lägg på flödigt med Alpina Grundolja på alla ytor. Det som inte sugs in i träet torkas av 

med luddfri trasa. Stryk första gången med Alpina Utelasyr V inom 1 / 2-4 timmar. Vänta minst ett 

dygn och stryk sedan ytterligare en gång med Alpina Utelasyr V. Tänk på att lasyrkulören blir ljusare 

då grundolja använts.  

Pga. att ytbehandlingen ej sker på fabrik kan tillverkningsgaranti och formstabilitetsgaranti ej lämnas 

på produkten. 

 

3) Montering. 

Se till att håltagningen i väggen är minst 15 mm större än karmens yttermått. Var vänlig och se 

monteringsanvisning på sida 3.  

 

4) Underhåll. 

Dörrblad/Karm: Eftersom en dörr är utsatt för väder och vind krävs det ett visst underhåll av dörren . 

Detta för att den skall hålla och se fin ut i många år framöver. Beroende av hur utsatt dörren sitter 

monterad t.ex. väderstreck eller i carport påverkas ytorna olika. Därför kan dörren behöva 

underhållas med olika intervall. Se över ytan och upprepa behandlingen om nödvändigt.  

 



Låshus: Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. 

Använd fett med bra vidhäftning, typ låsfett.   

 

Slutbleck: För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst två 

gånger per år. Använd låsfett, torka bort eventuellt överflöd.  

Gångjärn: Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men 

kontrollera funktionen, smörj minst en gång per år. När gångjärnen används, får de en svart 

dammbeläggning. Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd 

fett med bra vidhäftning, typ låsfett.  

 

5) Klassning enkel förrådsdörr 18° obehandlad. 

 

Toleransklass 4 (˂4mm) för planhet enligt tabell EN 1530 

  



Monteringsanvisning 

 

1. Vid montering av dörr, börja med att placera kilar på botten där tröskeln ska vila. Kilarna skall 

möta varandra från utsida / insida. Ställ dörrkarmen på dessa kilar och var noga med att tröskel och 

karmöverstycket är vågräta. 

 

2. Karmen ska nu kilas fast nedtill och därefter upptill. Sätt sedan fast kilar intill varje 

infästningspunkt. Kilarna sätts fast parvis, en fån insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett 

vattenpass att gångjärnssidan och den motsatta sidan är lodrät. Om det behövs justeras ytterligare 

görs detta med extra kilar. Mät diagonalerna i karmöppningen som skall vara lika långa.  

 

3. Om infästning görs med spik, förborra i karmen för spik. Detta i höjd med kilarna, Spika fast med 

100 *34 spik. Börja med att sätta fast tröskeln och gångjärnssidan, sedan motstående sida. Häng på 

dörrbladet och kontrollera därefter att dörren går att stänga. Om infästning utföres med karmskruv, 

borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv. 

 

4. Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverket. Fyll igen hela utrymmet dock 

inte för mycket då det finns risk för att karmen bågnar. 


