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JELD-WEN Norge AS   

Malt innerdør, modellserie ADVANCE LINE  

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 
Dører med kompakt fiberstamme: Compact, Unique, og Craft.  
Dører med Homalight kjerne: Stable, Stable Effect og Charisma.  
 
Leveres malt hvit som standard, men kan leveres i forskjellige fargealternativer på forespørsel.  
 
Se www.swedoor.no for komplett oversikt.  
  
 
Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 “snap in”.  
 
Døren kan også leveres som skyvedør.  
 
Terskelen leveres i lakkert hardtre.  

Antatt levetid/brukstid 

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges. 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke 
anvendes.  
Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Benyttes døren som baderomsdør, skal den 
tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann. 
 
Vær oppmerksom på at visse typer teip kan skade overflaten.  

Ettersyn/kontroll 
Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres. 

Vedlikeholdsinstruks og –intervall 
Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk 
sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.  
 
Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 20-25.  
 
Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve 
dørbladet anbefales en omlakkering.  
 
Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no 

Fuktbestandighet 
Dette produktet tåler moderate mengder fukt. 

  

http://www.swedoor.no/
http://www.swedoor.no/
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3. MILJØPÅVIRKNING 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Ikke relevant 

Emisjon 
Ikke angitt 

Miljømerking 
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet. 

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning 
 

4. HMS-REFERANSER 

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken 
under montering eller ved normal bruk/installasjon. 

  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
 

  

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling 

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse. 

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) 

Øvrige opplysninger 

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. 

  

6. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør JELD-WEN Norge AS 

Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA 

Postadresse Postboks 6611, Etterstad 

Postnr. og poststed 0607 Oslo 

Telefon 22 02 72 00  

E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz 

Internettadresse www.swedoor.no 
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