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Vedlikeholdsinstruks for Daloc-dører
GENERELT
For at en dør skal fungere perfekt over mange
år, trenger den noe vedlikehold. Omfanget av
vedlikeholdet avhenger bl.a. av
åpningsfrekvens, belastning og driftsmiljø.
Vedlikeholdet består av tilsyn, smøring og
rengjøring samt justering ved behov.

ÅRLIG TILSYN
Minst en gang i året (låsen 2 ganger i året) må
du kontrollere at:
1. Døren er enkel å stenge og ikke gnager mot
karm eller terskel. Festingen av karmen justeres
ved behov.
2. Klaringen er 2–3 mm.
3. Tetningslister og ev. branntetningslister sitter
fast og er uskadde. Bytt ved behov!
4. Hengslene er festet godt i karmen og bladet.
Trekk til ev. løse skruer. Smør ved behov, i
henhold til instruksjon nedenfor.
5. Låsens funksjon er feilfri. Smør i henhold til
instruksjon nedenfor.
6. Ev. beslag på dør og karm fungerer godt. Se
informasjon om vedlikehold av beslagene i
instruks fra produsenten ved behov.

SMØRING
Generelt
Det skal brukes vannfritt mineralsmørefett eller
syntetisk smørefett til smøringen. Ikke bruk olje
annet enn dersom det ikke går an å bruke fett.
Det er viktig å bruke fett av god kvalitet, da
overflatetrykket særlig på tappbærende
hengsler kan bli svært høyt.
Tappbærende hengsler
Det er enklest å smøre gjennom plateåpningen i
hengslene. Løft døren et par centimeter og
påfør fett.
Løft og senk døren noen ganger og sving
deretter døren helt opp. Dermed spres fettet
over hele kontaktflaten.

Hvis det ikke er åpningsplate i hengslene, eller
det ikke går an å bruke den, må døren løftes helt
av ved smøring.
Fjærhengsler (tredører)
Hengsler på pendeldører må demonteres for å
kunne smøres ordentlig. Smør fjæren også, slik
at den ikke gnisser mot innsiden av fjærhuset.
Lås
Skaff låsprodusentens instruksjoner om
vedlikehold i forkant. Vår anbefaling er at
låsenheter kontrolleres og smøres minst 2
ganger i året. Smekkfaller smøres på begge
sider av fallen.

RENGJØRING
Malte flater
Anbefalt vedlikehold for dører innendørs er
avtørking med et svakt alkalisk
rengjøringsmiddel. For dører utendørs kan lett
polering være nødvendig. Dette gjelder først og
fremst fulltonefarger, for eksempel grønne, blå
og røde, som utsettes for sterkt sollys.
Pastellfarger med høyere innhold av
titanpigment behøver vanligvis ikke
vedlikeholdes i samme omfang. Dørblader som
ikke vedlikeholdes, kan falme. Du kan
gjenopprette den opprinnelige fargen ved først å
vaske dørbladet med et svakt alkalisk
rengjøringsmiddel. Når overflaten er tørr,
lakkeres den med syntetisk klarlakk.
Klarlakkerte overflater (trekarmer,
trekantlister)
Daloc bruker i dag to typer klarlakk. Én
enkomponents, syreherdende lakk, og én
vannbasert lakk. Begge typene har gode
egenskaper når det gjelder holdbarhet og
utseende. Rengjøres på samme måte som malte
flater.
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Laminatoverflater (tredører), plastbelagte
ståldører
Ved rengjøring av laminatoverflater kan det
brukes ulike midler avhengig av aktuelt behov.
Normalt brukes vanlig rengjøringsmiddel.
Vanskelige flekker kan behandles med rødsprit.

Tredører
Mindre overflateskader utbedres med pensel.
Større skader kan kreve sparkling før ny
overflatebehandling. Den skadede overflaten
skal eventuelt slipes og rengjøres før påføring av
ny maling.

Grunnmalte og varmforsinkede overflater
Grunnmalte og varmforsinkede overflater bør
males med dekkmaling så fort som mulig. Ved
maling av varmforsinkede overflater bør du
spørre malingsprodusenten om råd. Vi anbefaler
rengjøringsgrad 3 i henhold til Hus-AMA 98 før
maling. Følg anbefalingene fra
malingprodusenten. Ønsker du overmaling med
2- komponentmaling, for eksempel epoksy- eller
polyuretan, bør du rådføre deg med
malingsprodusenten. Vedlikeholdsbeskrivelse
får du fra den som utfører malingsarbeidet.
Rustfri dekorplate Sikkerhetsglassing
For å bevare dekorplatens slipemønster og
glans kreves en viss forsiktighet ved rengjøring.
 En myk og ren klut/pusseduk skal brukes.
 Vaskemidler med slipemiddel skal ikke
brukes!
 Veistøv/sand kan virke slipende ved pussing.
Vi anbefaler vask med lunkent vann og såpe
eller mildt oppvaskmiddel. Fukt
kluten/pusseduken ordentlig, slik at platen
vaskes med vann. Tørk forsiktig av fukt og
smuss langs platens slipte mønster. Ettertørk
forsiktig eller la platen selvtørke.

OVERFLATESKADER
Ståldører
Malte dører som skades eller ved slitasjeskade
må utbedres snarest med ny maling for at
garantien skal opprettholdes. Den skadede
overflaten skal eventuelt slipes og rengjøres før
påføring av ny maling.
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