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Vedligeholdelsesvejledning til
Daloc-Døre
GENERELT
For at en dør kan fungere perfekt i mange år,
skal den vedligeholdes i en vis grad.
Vedligeholdelsens omfang afhænger bl.a. af
åbningsfrekvens, belastning og brugsmiljø.
Vedligeholdelsen omfatter inspektion,
smøring, rengøring og, efter behov,
justering.

ÅRLIG INSPEKTION
Mindst 1 gang om året (lås 2 gange/år)
kontrolleres det, at:
1. Døren er let at lukke og ikke skraber mod
karmen eller bundstykket. Karmindfatningen
justeres efter behov.
2. Spalterne mellem karm og dørblad er 2-3
mm.
3. Tætningslister og evt. brandtætningslister
sidder fast og er intakte. Udskift efter behov!
4. Hængslerne sidder godt fast i karm og
dørblad.
Spænd eventuelle løse skruer. Smør efter
behov iht. vejledning nedenfor.
5. Låsens funktion er fejlfri. Smør i henhold
til vejledning nedenfor.
6. Evt. beslag på dør og karm fungerer godt.
Beslagproducentens instruktioner om
vedligeholdelse anskaffes efter behov.

SMØRING
Generelt
Til smøring skal der benyttes et vandfrit
mineralsk eller syntetisk smørefedt. Olie skal
kun benyttes, hvis det ikke er muligt at
benytte fedt. Det er vigtigt at benytte et
kvalitetsmæssigt godt fedtstof, da
fladetrykket i først og fremmest tapbærende
hængsler kan blive meget højt.
Tapbærende hængsler
Smøring sker lettest via slids til justerbrik.
Døren løftes et par centimeter, og fedt
indføres. Ved at løfte og sænke døren et par
gange og dernæst svinge døren til fuld
åbning, fordeles fedtet over hele

kontaktoverfladen. Hvis et hængsel ikke har
slids, eller slidsen ikke kan bruges, bør
døren løftes helt af ved smøring.
Fjederhængsler (trædøre)
Svingdørshængsler skal generelt afmonteres
for at sikre tilfredsstillende smøring. Smør da
også fjederen, så den ikke knirker mod
fjederhuset indvendigt.
Lås
Anskaf låsproducentens
vedligeholdelsesvejledning. Vi anbefaler, at
låsenheder kontrolleres og smøres mindst 2
gange om året. Låsefaller smøres på begge
sider af fallen.

RENGØRING
Malede overflader
Den anbefalede vedligeholdelse for
indvendige døre er afvaskning med et svagt
alkalisk middel. For udvendige døre kan en
lettere polering være nødvendig. Dette
gælder især fuldtonefarver som f.eks. grøn,
blå og rød, der udsættes for stærkt sollys.
Pastelfarver med højere indhold af
titanpigment kræver normalt ikke
vedligeholdelse i samme omfang. Der kan
opstå ”kridtning” på dørblade, der ikke
vedligeholdes. Overfladen får sin oprindelige
farve igen, hvis den vaskes med et svagt
alkalisk vaskemiddel. Laker overfladen med
syntetisk klarlak, når den er tør.
Klarlakerede overflader (trækarme,
trekantlister)
Daloc benytter i dag to typer klarlak. Enten
en syrehærdende 1-komponentlak eller en
vandbaseret lak. Begge typer har gode
egenskaber, hvad angår holdbarhed og
udseende. Rengøring foretages som ved
malede overflader.
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Laminatoverflader (trædøre), plastbelagte
ståldøre
Ved rengøring af laminatoverflader kan der
benyttes forskellige midler alt efter behov.
Normalt benyttes almindelige
rengøringsmidler. Mere genstridige pletter
kan behandles med denatureret alkohol.

Trædør:
Mindre skader udbedres med pensel, mens
større skader kan kræve udfyldning og
derefter maling. Den beskadigede overflade,
skal muligvis slibes og derefter rengøres, før
den kan males.

Grundmalede og varmforzinkede
overflader
Grundmalede og varmforzinkede overflader
bør males med dækmaling så hurtigt som
muligt. Ved maling af varmforzinkede
overflader bør farveproducenten rådspørges.
Vi anbefaler rengøringsgrad 3 i henhold til
Hus-AMA 98 før maling. Følg
farveproducentens anvisninger.
Ønskes overmaling med 2-komponentfarver,
f.eks. epoxy- eller polyurethan, bør
farveproducenten rådspørges. Bed om
vedligeholdelsesbeskrivelse fra den, der har
udført malingsarbejdet.
Rustfri pynteplade, sikkerhedsglas
For at bevare pyntepladens slibemønster og
glans kræves forsigtighed ved rengøring.
 Der skal benyttes en blød og ren klud.
 Brug ikke produkter med slibemiddel!
 Vejstøv/sand kan virke som slibemiddel
ved rengøring. Vask med lunkent vand og
sæbe eller mild sæbe/opvaskemiddel
anbefales. Fugt kluden godt, så pladen
kan vaskes blidt. Tør forsigtigt fugt og
snavs langs pladens slibemønster. Tør
forsigtigt efter, eller lad pladen lufttørre.

SKADE VED MALET OVERFLADE
Ståldøre:
Malede overflader, der er beskadigede eller
hvor der er opstået korrosion, skal males
med det samme, for at opretholde garantien.
Den beskadigede overflade skal muligves
slibes og derefter rengøres, før den kan
males.
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