Skötselanvisningar

innerdörrar
Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturförändringar. Sörj för
att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god
uppvärmning och bra ventilation. För att undvika för stora rörelser i trämaterialet, ska den relativa
fuktigheten (RF) vara i intervallet 30-60 %. Innerdörrar bör ha samma klimat på båda sidor av dörren.
Var uppmärksam på olika träslags tekniska egenskaper som hårdhet, tryck- och repkänslighet, färg
m.m. Skydda dörren och torka bort all fukt omedelbart.

Målade innerdörrar

Dörrarna är målade i en NCS S-färg med halvmatt glans (se produktblad för glansgrad). Mindre
skador kan punktmålas. Vid en större skada kan det krävas spackling och ommålning av hela
dörrbladet. Rengör dörren med ljummet vatten, tillsätt såpa eller ammoniakfritt diskmedel vid behov.
Träverk i målade dörrar kan ha kvistar som framträder över tid, beroende på var dörren är placerad
samt träets egenskaper.

Fanérade innerdörrar

Dörrens lackade yta underhålls genom omlackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte är
behandlad med vax eller polish. Innan lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper, 150
eller finare. Dörren dammsugs noga och torkas av med en luddfri, urvriden torkduk innan lackering.
Använd en vattenbaserad lack av bra kvalitet. Skador kan överlackas efter rengöring och en lätt puts
med ett fint slippapper. Detta förutsätter att dörren inte är behandlad med vax eller polish. Om detta
är gjort, måste lacken slipas bort helt innan behandling.

Obehandlade innerdörrar

Om du har köpt en obehandlad dörr och målar den själv måste du måla båda sidor av dörrbladet
för att undvika att dörrbladet slår sig. Målas endast en sida blir träet mättat på den en sida och drar
därmed ihop sig. Du måste därför måla båda sidor för att undgå att dörrbladet slår sig.

Oljade innderdörrar

Oljade dörrar levereras endast grundoljade och skall snarast efterbehandlas med möbelolja. Enstaka
blanka fält kan förekomma och beror på ett överskott av olja. Vid första behandlingen är det förnuftigt att slipa de blanka partierna och dörrbladets yta innan oljningen påbörjas. Använd ett fint sandpapper, 220-320 kornig och slipa i fibrernas riktning. Hårda partier i trästrukturen förblir ofta blanka
då de inte absorberar olja på samma sätt som mjuka partier. Underhållet avgörs av hur hårt slitage
dörren utsätts för. Normalt utförs den första oljningen c:a 2-3 månader efter grundbehandlingen.
En oljad dörr ska under det första året regelbundet ges periodiskt underhåll i offentlig miljö, i privat
miljö endast vid behov. Ett vanligt intervall för periodiskt underhåll i offentlig miljö är vid normalslitage 1-3 gånger/år. Torrpolering av och till ökar finishen. Gnugga med en mjuk trasa.
Fördelen med oljebehandling är att man förbättra punktvis samt underhålla delar av ytan vid ojämnt
slitage, t.ex. området nära dörrhandtaget som bör oljas oftare.
Använd rekommenderad skyddsutrustning och sörj för god ventilation. Läs instruktionerna på förpackningen.

Fläckborttagning

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten.
Använd en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket hett vatten, starka rengöringsmedel som t.ex. perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa produkterna med stor
försiktigthet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken. Bearbetad yta får nästan alltid
annorlunda utseende efter bättring.

Ta bort fläckar kontinuerligt. För bästa resultat bör fläckar tas bort när de är färska och därefter tvättas av
med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En oljad dörr skadas av mycket vatten, starka rengöringsmedel och starka lösningsmedel. Följ fläckschemat här under. Starta med steg 1 och fortsätt genom
punkterna tills fläcken är borta.
1) Svag såplösning, eventuellt kompletterad med bearbetning av fläcken med vit nylonduk.
2) Byt ut såplösningen mot terpentin samt bearbeta fläcken med vit nylonduk.
3) Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint slippapper (min 180-korning). Slipa i fiberriktningen.
4) Om fläcken inte går bort på annat sätt, skrapa med rakblad, kniv eller sickel.
Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med olja.
Använd trasa eller pensel, vänta 15-20 minuter, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa
om nödvändigt. OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.

Fläck av:

Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass,
grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te,
vin,
ägg, öl, exkrementer, kräkningar,
urin

Neutralt eller svagt alkaliskt
rengöringsmedel utan
ammoniak utspätt i ljummet
vatten

Asfalt, gummi, olja, skokräm,
sot, svårare fläckar av choklad
och fett

Tvättnafta, lacknafta

Färgkritor, läppstift, tusch

T-sprit 50 % späd med vatten

Stearin, tugggummi

Kylspray eller lägg en plastpåse
med isbitar på fläcken. Skrapa
sedan försiktigt

Skötselråd

karmar

Alla våra karmar är tillverkade i helträ. Det understryks att trä är ett levande material som påverkas av yttre
faktorer som luftfuktighet, temperatur och solljus. Det kan därför inte uteslutas av rörelse/ändringar i träet
kan komma att på verka ytan, för exempel gulning vid kvistar och sprickor utvändigt. Kvistgulning är ett
trätekniskt fenomen som inträffar av sig självt vid användning av kvistförseglning. Kvistförseglingen kan
bidra till med att eliminera denna process. Skulle ovannämna ändringar inträffa anses detta inte som en fel
på produkten.
Karmar i övriga träslag än furu: Följ skötselanvisning för innerdörrar med samma ytbehandling.

Garanti och

reklamation

Kvittot vid köp av produkt gäller som garantibevis. Felmonterad produkt omfattas inte av produktgarantin.
Se våra garantivillkor på www.dooria.se. Om det visar sig att reklamerad produkt är felmonterad förbehåller
vi oss rätten till att debitera kostnader i samband med besiktning. Garantier gäller ej om produkt bearbetas
efter mottagande.
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