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Skötsel och underhåll – ytterdörrar
Tack för att ni valt att köpa en dörr från SnickarPer ! För att få ut det bästa av
er dörr så ber vi er att noggrant läsa igenom våra skötsel- och underhållsanvisningar innan ni monterar dörren. Flera av våra produkter måste färdigbehandlas
innan de monteras. När ni sedan monterar dörren så ska montageanvisningarna
följas noga, steg för steg.

En dörr från SnickarPer
SnickarPers dörrar är tillverkade av trä. Trä är ett levande material som påverkas av vatten, solljus, värme och kyla. Dessutom påverkas dörrarna av de föroreningar som finns i regn och luft.
Detta är faktorer som inte går att styra över och som endast kan motverkas med regelbundet
underhåll. Dörrens placering och hur utsatt den är för fukt, sol och vind påverkar dess livslängd
avsevärt. Vi rekommenderar att det alltid finns ett skyddande tak över dörren.

Målade dörrar
SnickarPers dörrar är målade med högvärdigt 2-komponent polyuretansystem. Detta ger en
ythård yta och god fuktresistens. Men dörren måste ändå skötas!
Skötsel och Underhåll
Målade dörrar ska kontrolleras och rengöras minst två gånger årligen. Rengör ytan med en fuktig trasa. Skador och färgsprickor måste åtgärdas omedelbart med ny färg för att inte fukt skall
tränga in.utgör detta en felaktig hantering av produkten, vilket medför att varken tillverkningsgaranti eller eventuella övriga garantier gäller.
Om färgen uppvisar blåsor, flagor eller matthet ska dörren målas om (se «information från
färgtillverkare»).
Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös
ädelträolja.
Som en förebyggande åtgärd på målade produkter så rekommenderas polering med vanligt
bilvax som är avsett för metallic-lack eftersom den vaxtypen inte innehåller silikon. Intervallen
för hur ofta dörren behöver vaxas varierar starkt beroende på dess placering och utsatthet för
väder och vind. När den blanka vaxade ytan åter börjar visa tecken på att mattas är det dags för
en ny behandling.
Innan vaxningen måste dörren rengöras på samma sätt som en bil, det vill säga med bilschampo eller fettlösande diskmedel. Använd en ren svamp så att det inte blir onödiga repor eller
skador på dörren. Vaxet läggs på och arbetas in med en ren trasa. Observera att vaxet inte får
innehålla slipmedel!
Ommålning
Precis som fasaden på ett hus, måste till slut även dörren målas om. Hur ofta beror på yttre omständigheter som till exempel utsatthet för väder och vind (se «information från färgtillverkare»)
Om dörren vaxats med bilvax måste den tvättas mycket noggrant med hett vatten innan
ommålning.
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Teakdörrar
Olja omgående när dörren är monterad! Teakdörrar är endast grundoljade vid leverans. Detta
innebär att du själv måste olja dörren när den monteras. Oljan skall vara teakolja för utomhusbruk (med antimögelskydd). Den monterade dörren skall oljas ett flertal gånger till dess att en fet
och vattenavvisande yta uppstår.
Underhåll av teakdörr
Teakdörren skall oljas 2–4 ggr/år eller efter behov. Om minsta tendens till torr yta uppstår så olja
dörren omedelbart.
Gör så här: Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för
att putsa bort resta fibrer. Olja in dörren med teakolja (glöm inte dörrbladets undersida och kanter, samt karm och tröskel) tills ytan är fet och vattenavvisande. Torka bort all överflödig olja.
Vid behov välj en pigmenterad olja. Detaljerade målningsanvisningar fås av oljans tillverkare
eller färghandel. Tänk på att oljiga trasor kan självantända! För att öka livslängden bör dörren
placeras under tak.
Dörrar i teak kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att träet är ett levande material.
Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller täthet och är endast bevis på att dörren är tillverkad i naturmaterial.

Furudörrar
Ytterdörrar i furu är alltid grundoljade vid leverans och ska oljas eller laseras vid montage. Glöm
inte karmar, insida, kanter, över- och undersida. Kvistar skall ej behandlas med kvistlack utan
rekommendation från färghandlare. Ingen garanti lämnas mot kvistgenomslag.
Furudörrar måste behandlas omsorgsfullt eftersom de är mycket känsliga för fukt med svällning och sprickbildning som följd. Kontrollera dörren minst 2–4 gånger per år. Om ytan visar
tecken på uttorkning (till exempel ytsprickor), matthet eller grånad skall dörren oljas eller laseras
om. Tröskeln är grundoljad från fabrik. Trösklar skall med jämna mellanrum oljas med en färglös ädelträolja. Dörren bör alltid placeras under tak.

Vi hoppas ni får mycket glädje av er SnickarPer-dörr!
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