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Drift och skötselanvisning ytterdörrar och partier av ädelträ 
 
Före installation 
Lagring skall ske på torr och väl ventilerad uppställlningsplats. Tillse att det inte bildas kondens i 
emballaget. Dörren skall helst förvaras stående, eller liggande på ett sådant sätt att beslagen inte skadar 
dörren. 

 

Före montering 
Kontrollera att karmen är oskadd och rätt utförd före montering. Karmen ärnormalt förborrad för montering 
med träskruv. Vid montering med karmskruv kräver de flesta fabrikat att hålen genomborras med en 14 mm 
borr. Iakttag försiktighet så att inte karmens yta skadas vid borrning och montering av karmskruv. 
Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier lämnar vi här en 
kortfattad beskrivning av den ytbehandling som våra produkter genomgår före leverans. Ni finner här vidare 
uppgifterom rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar. 
 

Fanerade produkter 
Ytbehandling sker med en ej filmbildande träolja, som har goda träkonserverande egenskaper och skyddar 
ytan mot olika slags väderlekspåkänningar. 
 

Rengöring 
Använd allmänt förekommande rengöringsmedel, förslagsvisvanligt diskmedel.  
Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer.  
Användinte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. 
Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder 
uppstår.Eftertorka.  
Vid behovkan dörren även slipas lätt med fint sandpapper. Slipdammet borstas och torkas bort. 
 

Underhåll 
Utförs vid behov, oftast några gånger om året. Efter rengöring påföres träolja (ej filmbildande) avsedd för 
utomhusbruk med viss sparsamhet men dock så pass mycket att ytan blir mättad. 
 

Täckmålade produkter 
Produkterna är målade med utomhusbeständiga färger som uppfyller högakrav på fyllighet, repfasthet, 
nötning och utseende samt har hög beständighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. 

 
Rengöring 
Använd allmänt förekommande rengöringsmedel (ej alkaliska), förslagsvis diskmedel.  
Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. 
Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan.Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stållull etc. 
Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån ochned, annars finns risk för att ränder 
uppstår.Eftertorka. 
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Underhåll 
Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitning varit onormal. För att bibehålla 
produktenslyster rekommenderas dock årligen en behandling med något i handeln förekommande bilvax. 
Detta underlättar även rengöring 
 

Kvistgulning 
I virke till målade karmar förekommer kvistar. Beroende på träets egenskaper och miljön som karmen är 
monterad i så ingår det i virkets naturliga åldrande att kvistarna med tiden kan urskiljas genom 
ytbehandlingen. 
Bättring av kvistgulning se rubrik ”Bättring”. 

 

Bättring  
Mindre skador penselbättras lämpligen med någon alkyd- eller akrylatfärg för utomhusbruk i lämplig kulör 
och glans. Större skador kräver som regel spackling, slipning och total ommålning. Testa lämpligen först på 
ett mindre parti på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den tänkta produkten är förenlig med den 
ursprungliga ytbehandlingen. 
 

UNDERHÅLL vid klarlackad dörr av ädelträ ex. ekpartier 
Dörrarna ska underhållas genom rengöring med i handeln normalt förekommande rengöringsprodukter 
som inte är frätande eller innehåller kemikalier. Även vid fönsterputs ska milda och icke frätande 
rengöringsprodukter användas. Lister runt glas måste torkas torra vid putsning. Var observant på att 
kontrollera dörrens yta mot skador eller småsprickor i lacken. Uppstår skador eller småsprickor måste 
dörren omedelbart förbättringslackas för att inte träytan under lacken ska ta skada. 
 
Efter ca 1-3 år kan dörren behöva omlackas beroende på hur utsatt för sol, regn och slitage den är. Vid 
omlackning används av färgleverantör rekomenderad klarlack. Följ noga instruktionerna som medföljer 
lackförpackningen för att uppnå bästa resultat. Vid omlackning eller förbättringslackning måste dörren 
rengöras och slipas lätt med slippapper 240s korn innan lackningen. 
 
Oljade detaljer måste ses över och oljas in 1-2 gånger per år beroende på hur utsatta för sol, regn och 
slitage de är. Beslag rengörs och smörjs vid behov. 
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