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Klarlackade partier
ALLMÄNT
Partierna som är betsade och klarlackade med en vattenburen 
lack. Lacken är elastisk och har ett UV-skydd. Rengör ytan årligen 
och reparera eventuella skador omgående.

All genomskinlig ytbehandling kräver tätare underhåll än täckande 
ytbehandling. När lacken börjar se matt ut eller ändrar karaktär är 
det dags att underhålla ytan.

Hur lång tid detta tar beror på hur utsatt dörren är för solljus och 
vatten.

RENGÖRING
Använd miljömärkta fasadrengöringsmedel utspädda enligt 
anvisning. Rengöringsmedlet får inte innehålla några slip- eller 
polermedel.

Använd disk- eller tygtrasa. Skölj och torka torrt med trasa efter 
rengöring.

REPARATION AV SKADOR
Vid all reparation av ytbehandlingen skall ytor tvättas först samt 
vara torra. Vid lackering får träets fuktighet inte överstiga 20%.

Använd för ändamålet en en-komponent klarlack för utom- 
husbruk till reparationer.

 Små skador repareras med liten pensel. Tvätta och slipa först 
innan skadan bättras.

Vid större skador erhålls det bästa resultatet om hela ytan 
mattslipas och lackas om. Följ färgfabrikantens anvisningar. Vid 
större skador erhålls det bästa resultatet om hela ytan slipas och 
lackas om.

Pensel kan användas, men bästa resultatet erhålls med trycksatt 
färg/lackspruta. Reparationer skall utföras när temperaturen är 
över 18 °C och den relativa luftfuktigheten skall vara under 80%

 

Täckmålade partier
ALLMÄNT
Partierna är målade med en vattenbaserad färg. Färgen är elastisk 
och ger ett fullgott skydd.

Målade ytor ska rengöras vid behov och med minst ett halvårs 
mellanrum. Vid rengöringen används alkaliska allrengöringsmedel 
(t ex. handdiskmedel). 

Har lackskador uppstått skall dessa repareras omgående annars 
gäller ej garantierna.

RENGÖRING
Använd miljömärkta rengöringsmedel utspädda enligt anvisning. 
Rengöringsmedlet skall inte innehålla slip- eller polermedel. 
Använd disk- eller tygtrasa. Skölj och torka torrt med trasa efter 
rengöring.

REPARATION AV SKADOR
Vid all reparation av ytbehandlingen skall ytor tvättas först samt 
vara torra. Vid målning får träets fuktighet inte överstiga 20%.

Använd för ändamålet avsedd alkydfärg till reparationer. Små 
skador repareras med liten pensel. Slipa ytan först, maska av. 
Vid större skador erhålls det bästa resultatet om hela ytan slipas 
och lackas om. Pensel kan användas, men bästa resultatet erhålls 
med trycksatt färg/lackspruta. Reparationer skall utföras när 
temperaturen är över 18 °C och den relativa luftfuktigheten skall 
vara under 80%.

Oljade partier
ALLMÄNT
Oljebehandlade entrépartier har behandlats 2 gånger på 
fabrik med Cuprinol Ädelträolja. Det är mycket viktigt att 
entrépartiet efterbehandlas för att garantin skall gälla. Första 
efterbehandlingen skall utföras utan dröjsmål med strykning 
1 – 2 ggr så att ytan blir mättad och torkas sedan torr efter ca 
30 minuter. Partiet bör underhållas minst två gånger per år. Om 
partiet är monterad i ett utsatt läge kan det krävas ett tätare 
underhåll. Om ytan blir skadad är lämpligt att slipa träytan 
mycket lätt med ett fint slippapper för att få en slät yta. Innan ny 
behandling skall ytan tvättas med målartvätt i vatten för att få bort 
smuts och slipdamm. 

Skötselanvisning för utvändiga partier
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ROSTFRITT STÅL KAN MISSFÄRGAS AV ROST...

...  om det utsätts för en aggressivare miljö än stålsorten är avsedd 
för, t ex starkt förorenad luft, saltlösningar eller rester av 
klorhaltiga rengöringsmedel

...  om materialet förorenats av järnpartiklar, t ex slipspån, från 
använda verktyg vid installationen

...  om materialet monteras med fästelement av vanligt stål eller har 
direktkontakt med intilliggande konstruktioner av olegerat stål

TÄNK PÅ ATT...

...  använd fästelement som spik, skruv och bult av rostfritt stål vid 
montaget.

...  inte använda stålborstar och stålull av olegerat stål.

...  inte utföra stålblästring med vanlig stålsand eller sand som 
använts för blästring av olegerat stål.

Skötselråd för rostfritt material

Borttagning av fläckar och 
missfärgningar på rostfria ytor
Om den rostfria plåten fått fläckar eller missfärgningar, som inte går 
att avlägsna med normal vattentvättning enligt ovan, kan följande 
rengöringsmetoder rekommenderas:

FLÄCKTYP RENGÖRINGSMETOD

Fingeravtryck Tvätta med sprit, alternativt thinner, trikloretylen eller aceton, 
skölj sedan med rent kallt vatten och torka.

Olja och fett Tvätta med organiska lösningsmedel lika föregående, tvätta sedan 
med tvål och vatten, skölj med rent kallt vatten och torka.

Svårare fläckar och missfärgningar Tvätta med milt slipande tvättmedel av typ skurpulver, gnid i ev. 
synlig ytstrukturs riktning, skölj med rent kallt vatten och torka. 
eller

Tvätta med 10-procentig fosforsyralösning, skölj med utspädd 
ammoniaklösning, sedan rent kallt vatten och torka.

Upphettningsfärg och kraftigare fläckar Tvätta med skurpulver enligt föregående (alt. med betpasta)

eller

Gnid med scotch-brite-svamp i ev. synlig strukturriktning, skölj 
med rent kallt vatten och torka.

Rostfläckar Blöt ytan med oxalsyrelösning, låt stå 15-20 minuter, skölj med 
kallt vatten och torka. Vid behov upprepa tvättningen med 
skurpulver enligt ovan.

Målarfärg Tvätta med färglösningsmedel (använd mjuk nylonborste), skölj 
sedan med rent kallt vatten och torka.

Repor på slipad eller borstad yta Polera med slipdyna (med järnfritt slipmedel) i struktur- 
riktningen, tvätta sedan med tvållösning, skölj med rent kallt 
vatten och torka.

Obs! Metoden kan ej användas för dekorvalsad, 2B- eller 2D-yta.
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Service och underhåll av gångjärn

När en dörr ej stängs tillfredställande kan felorsakerna vara flera. 
På ovanstående bild redovisas de flesta av de komponenter som 
påverkar dörrens öppning och stängning.

Normalt är det således inte enkelt att fastställa felorsak. Att t 
ex öka kraften hos dörrstängaren för att tvinga dörren i lås, om 
låsmekanismen är sliten eller om dörren är skev, är ingen bra 
lösning.

Det är därför mycket viktigt att servicepersonalen är medveten 
om vilka krav som påverkar dörrens funktion så att översyn och 
justering sker på ett professionellt sätt.

UNDERHÅLL
Liksom alla konstruktioner med rörliga delar kräver gångjärn ett 
visst mått av underhåll för att fungera oklanderligt under hela sin 
brukstid. Underhållsbehovet är beroende bl. a. öppningsfrekvens, 
belastning och miljö. Underhållet består av:

• översyn

• rengöring

• smörjning

ÖVERSYN
Översyn av gångjärn ska ske med jämna intervaller. Dessa bestäms 
av öppningsfrekvens och belastning. Minst en gång om året bör 
man kontrollera:

• funktion

• smörjbehov

• eventuella lösa skruvar

Detta kan ske i samband med översyn och kontroll av lås, 
dörrstängare, tätningslister, glas, kitt och målning.

RENGÖRING
Då gångjärn slits bildas ett svart fint damm som sprids runt 
lagringstället. Det hamnar ofta även på karm och dörr/fönster/
skåplucka. Bästa sättet att undvika det svarta dammet är att hålla 
gångjärnen väl smorda.

FUNKTION
Gångjärn ska löpa lätt, får inte vara skadade och ska sitta 
ordentligt fast i karm och dörr. Dörren ska kunna stängas utan att 
den tar i karm eller tröskel. Skadade eller utslitna gångjärn ersätts 
med nya. Lösa skruvar dras fast. Lösa gångjärn försämrar dörrens 
funktion, ökar gångjärnsslitaget och underlättar inbrottsförsök. 
Skruvar i nyinstallerade dörrar, måste alltid efterdras efter 
några månader när träet i karm och dörr har torkat. Vid behov 
justeras gångjärn enligt nedan. Före justering måste orsaken 

till justeringsbehovet noga analyseras. Det är vår erfarenhet 
att gångjärnen många gånger får bära skulden för att en dörr 
fungerar dåligt när den verkliga orsaken är slarvigt monterad 
karm eller sättningar i huset. Det hjälper t ex föga att justera 
gångjärnen på en tung dörr, när karmen inte sitter fast i väggen.

Kontrollera följande punkter innan gångjärnen justeras:

• Sitter karmen i lod?

• Stämmer karmens diagonalmått?

• Är karmsidan rak i falsen (buktar inte inåt eller utåt)?

• Stämmer karmfalsbredden?

• Är karmfalsbredden konstant på olika höjd

• Är karmsidan fri från skevhet?

• Sitter karmen ordentligt fast i väggen?

•  Är väggen/väggregeln tillräckligt stabil för att ”hålla i karmen”?

• Är karmen så monterad att den inte kan vrida sig?

• Sitter gångjärnen fast i karm och dörr?

• Är dörrbladet rätvinkligt och plant?

Justera inte gångjärnen förrän alla ovanstående frågor kunnat 
besvaras med JA. Justering sker med T15 bits på gångjärnets 
karmdel där tappens höjd ändras. Alla tappar skall justeras så att de 
ligger an i dörrdelen.

Det är en god regel att justera karmarna strax före garanti- 
besiktningen, när huset har torkat och satt sig.
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STÄNGNING
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Gångjärn

Montering 
av tätning
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Dörrens
planhet

Dörrspringa
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Montering av lås
och slutbleck

Slutbleck

Tätningslist

Installation av
dörr och karm

(Rätten till ändringar förbehålles) sida 9 2009-09-23SSC Skellefteå AB | www.sscskelleftea.se
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UNDERHÅLL
För smörjning av gångjärn ska vattenfritt  mineralsmörjfett eller 
syntetiskt smörjfett användas. Oljan ska inte användas annat än i 
de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. Det   är viktigt att 
”rätt” fett används, eftersom yttrycken i framförallt tappbärande 
gångjärn kan bli mycket höga.

SMÖRJNING AV TAPPBÄRANDE LYFTGÅNGJÄRN
Smörjning sker enklast genom brickinkastet. Dörren lyfts någon 
centimeter och fett införs. Genom att lyfta och sänka dörren 

några gånger och sedan svänga dörren till full öppning sprids 
fettet över hela kontaktytan. Använd en fotmanövrerad dörr- eller 
skivlyftare då dörren lyfts, så går arbetet fort och enkelt. 

Gångjärn som saknar brickinkast smörjs med dörren 
kvarhängande genom att ställskruven för höjdjusteringen skruvas 
ur helt och hållet, fett förs ner i skruvens ställe och skruven dras 
åter i. Fettet dras då ner i knorran till glidytorna. Efter smörjningen 
torkas fett, som hamnar på gångjärnets utsida, bort med en torr 
trasa.
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Monteringsanvisning entrépartier

LAGRING PÅ ARBETSPLATS
Entrépartier skall ej utsättas för väta innan montage. Beslag etc. 
som levereras separat skall förvaras inomhus.

MONTERING AV ENTRÉPARTI
Förutom de monteringsanvisningar som ges här nedan hänvisar vi 
till följande allmänna standards och föreskrifter.

• Hus AMA

•  Fönster och Ytterdörrar, Projektering, montage, skötsel och 
underhåll från tmf.se

Kontrollera att karmen står i våg och lod och att diagonalmåtten 
är lika. Dörrens framkant skall vara parallell med karmens 
anslagssida. Partiet skall ställas på en syllisolering och underlaget 
skall vara så stadigt att det bär partiets vikt.

Fogen mellan ramprofil och vägg/tak får ej överstiga 20mm. 
Glaspartiet fästs i förborrade hål eller på fästpunkter som 
ej överstiger cc 600mm i höjdled eller 900mm i breddled. 
Monteringen av glaspartiet skall ske så att vertikala ramprofiler 
är i lod och rätt placerad i förhållande till färdigt golv 
(golvbeläggningens översida).

Om fogen mellan ramprofil och vägg är större än 20mm skall 
väggen påbyggas på sådant sätt att dess egenskaper ej försämras, 
tex genom pågjutning eller påmurning.
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 TEMA kundsupport  0930-316 50.   Trädgårdsgatan 35,  914 33 Nordmaling.    

KARMMONTAGE

 www.temakarminfastning.se

FÖNSTER
1.  Ställ in karmen och justera hylsorna i bottenstycket i våg.

2.  Skruva ut två översta hylsorna.

3.  A+B = Lika långa mått.

4.  Fäst övriga hylsor runt om och efterjustera vid behov.

PASSAR ÄVEN ALTERNATIVA

KARMINFÄSTNINGSPUNKTER.

DÖRRAR
1a. Skruva ut två översta hylsorna.

1b.  Karmsidorna justeras samtidigt parallellt i väggöppningen 
enligt nedan. X= fel funktion, samt justera karmöverstycket i 
våg. (A+B).

2.  Loda karmens sidor mot väggsidan och även mot rumssidan. 
Kontrollera med vattenpass och justera.

3.  Vid lika långa diagonalmått (C=D) uppnås förutsättningarna för 
bästa funktion.

4.  Fäst därefter övriga hylsor runt om och efterjustera.

Information Karmmontage
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Monteringsanvisning dörr

Vid infästning av karm och tröskel erfordras speciell noggrannhet 
för att dörrens funktionsmässiga egenskaper skall säkerställas.

LAGRING PÅ BYGGARBETSPLATSEN
Dörrarna skall förvaras i enlighet med bifogad “Instruktion till 
kund vid mottagning av gods”. Beslag och montagetillbehör 
som levereras separat skall förvaras inomhus.

MONTERING AV DÖRRKARM
Väggöppningens breddmått får inte överskrida karmbredden 
med mer än 20 mm. För höjdmåttet gäller karmmått + 20 mm. 
Utrymmet mellan karm och vägg får ej överstiga 20 mm vid 
någon punkt.

1. Karmarna fasts med Infästningssystem för uppfyllande av 
provningsstandard SS 81 73 32. Detta under förutsättning 
att väggkonstruktionen klarar dörrens tyngd och öppnings-/
stängningskrafter. Montering skall ske så att tröskeln är i 
våg och rätt placerad i förhållande till färdigt golv, d.v.s. 
golvbeläggningens översida 

2. Diagonalmåtten skall vara lika och karmsidostyckena justeras i 
lod och raka. Anmärkning: Den karmsida som står lägst, pallas 
under så att överstycke och eventuell tröskel ligger i våg.

 

TÄTNING FÖR VÄRME - LJUDISOLERING
Utrymmet mellan karm och vägg skall drevas noggrant från båda 
sidor och runt hela armen så att alla fogar blir välfyllda med 
mineralull och elastisk fogmassa.

DREVNING
Vid drevning av karm skall utrymmet mellan vägg/tak och 
karmöverstycke alternativt överblock, fyllas med väl packad 
mineralull och fogen kompletteringstätas med elastisk fogmassa 
på den varma sidan för att undvika kondensbildning. Motsvarande 
tätning skall utföras i fogutrymmet mellan tröskel och det 
färdiglagda golvet.

EFTERJUSTERING
Efterjustering av dörrkarm kan enkelt utföras. Följ anvisningar 
i montageanvisning. Ingen bearbetning får göras på karm eller 
dörrblad.
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Tröskelmontage vid montering av dörrkarmar

Säkerställ före fastsättning av tröskel att ingen golvvärme eller rörläggning skadas av montaget.

Distansera tröskel till rätt nivå och dreva med mineralull. Skruva fast tröskeln i underliggande 
golv med eller utan plugg beroende på val av skruv.

Springan mellan tröskel och golv täcks med fog alt täcklist

Ritning på rostfri anslagströskel  Ritning 42mm ektröskel   Ritning rostfri tröskelplatta

Monteringsanvisning dörr

Vägganslutning för tunga dörrar
Exempel på väggkonstruktion som skall bära tunga dörrar. Detta 
gäller även upptill vid pardörrar.  Drevning och fogning mellan 
karm och vägg enligt montageanvisning.

1. 13mm normalgipsskiva

2. Stålregel 

3. Regelvirke efter hela väggens höjd

4. Temahylsa

5. Träkarm 54x115

6. Mineralull

GARANTI
Säljarens leveransgarantier gäller endast under förutsättning 
att specificerat montagematerial använts samt att montage- 
anvisningen följs, alternativt att Hus AMAs anvisningar följs.

1 2 3
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92

62

23
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Mästare på projektanpassade snickerier
Snickerier till offentliga miljöer är SSC:s vardag och spetskompetens. Vår långa 
erfarenhet av såväl svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt 
kunnande inom projektanpassning, effektiv produktion och leveranssäkerhet – 
kunskap som vi gärna delar med oss av. SSC har ett brett sortiment med utprovad 
funktion och kvalitet och stora möjligheter att anpassa produkter efter dina idéer 
och uppdragets speciella förutsättningar. Vi hjälper dig till ett lyckat projekt.


