Monteringsanvisning for ytterdører

Dokumentasjon for montering:

Verktøy som skal
brukes ved
montering:
Drill
Huggjern
Skrutrekker
Vater
Hammer
Tommestokk
Spissede lekter for
diagonal.

Material som
trengs:
Karmskruer, 70-90
mm
Propper
Kiler
Brannhemmende
tetningsmateriale,
fugemasse

1)Kontroller først at underlaget for terskel er i vater. Løft inn
karmen og kontroller at terskel er i vater. Stell karmen på 2
klosser så det er plass til isolasjon. Det er viktig att terskelen
har støtte i hele bredden.

2) Kil karmen så hengsleside kommer i lodd og kontroller med
langvater. Karmen må være rett. Det er viktig at du plasserer
kilene parvis, innenfra og utenfra, så karmen er i lodd både
inne og ute. Pass på at det er plass til tetting rundt karmen.
Skru først hengslesiden med karmskrue. Avstanden mellom
karm og vegg avgjør hvilken lengde på karmskruen som skal
brukes.
3) Låssiden skal også være i lodd og ikke helle ut eller inn.
Skru fast låssiden. Fest den på samme måte som hengsleside.

4) Ta to lekter og mål diagonalen begge veier i karmens
hjørner. De skal være like lange. Om målet ikke skulle
stemme, løsne skruene og juster med kilene.

5) Heng på døren og kontroller at glipen mellom dørblad og
karm rundt er jevn. Mål nøye for å unngå at karmen er skeiv i
forhold til døren. Kontroller at døren går lett å åpne og lukke,
og finjuster karmen om det behøves. På den måten forebygger
du framtidige problem. Om det er en glipe ved sluttstykket, kan
du justere dette med justeringsskruer. Henger døren for lavt,
bruk justeringsskruer som er på topp av hengsle. Ta av kopp
på topp.
6) Kapp kilene i nivå med karmen. Isoler mellomrommet
mellom karm og vegg nøye med vindtett isolering. Dytting skal
brukes inne og ute. Dytt ikke isolasjon hardt. Den må kunne
puste, så ikke fukt stenges inne.
7) Sluttstykket har to store justeringsskruer som skal skrus mot
veggen, så karmen blir stram. Dette er innbruddsbeskyttelse.
8) Om du har kjøpt sidefelt, så begynn med å montere dette til
en enhet. Ikke glem å tette mellom dør og sidefelt. Det er viktig
at dørkarm og sidefelt utgjør en stabil enhet.
Leveranser
Dørene er Tundørens eiendom til de er fullt ut betalt. Reklamasjon av synlige
feil og mangler, kan ikke godtas om reklamasjonen ikke kommer før
montering.
VIKTIG!
BESTEMMELSER FOR ERSTATNING VED EVENTUELL FRAKTSKADE!
Kontroller godset nøye etter synlige fraktskader før du skriver under
fraktbrevet. Om godset er skadet skal skaden anmerkes på fraktbrevet
omgående.
Lagring
Lagerrommet skal være tørt og med bra ventilasjon. Dører skal plasseres
stående eller liggende på høykant, med underlegg.

