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Dooria Norge AS

Addera massiv dør
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Massiv hvitmalt NCS S 0502-Y fyllingsdør. Dørblad 40 mm og ramtre av furulamell med mdf rundt på samtlige sider. Massiv kantlist på finerte
dører. Fylling av MDF. Dører med glass (6 mm): hel rute i lamellglass: klart eller opal.
Låskasse med vendbar falle og justerbare gjennomgående snap-in hengsler. Mulighet for alternative hengsler og lås finnes. Finnes også i
utførelsene valgfri NCS-S og finert: bøk, eik, bjørk og valnøtt. Kan leveres som skyvedør.
Tette modeller leveres også som brann- og lydklasset dør.
Brann- og lydklasse EI30/R´w30dB. Dørblad 56 mm. 4 hengsler 3248, lås LC200.
Brann- og lydklasse EI30/R´ww35dB. Dørblad 66 mm. 4 hengsler 3248, lås LC200.
Dørvrider er ikke inkludert.
For komplett oversikt på overflatebehandlinger og utførelser, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.
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
Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å ha god oppvarming og ventilasjon i rommet.
Fjern flekker før de rekker å tørke inn i overflaten, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert dør skades av for mye
og varmt vann, sterke rengjøringsmidler som f.eks. perkloretylen, tynner, aceton og T-sprit. Bruk derfor disse flekkfjerningsmidlene med stor
forsiktighet. Om døren brukes som baderomsdør, må den tørkes av umiddelbart etter bading, så kondens ikke setter seg i underkant av døren.
OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe opp lakken.
Ettersyn og kontroll
Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Mindre skader kan males over. Maling glansverdi 25. Større skader krever sparkling og ommaling av døren.
Lakkerte dører vedlikeholdes med overlakkering ved behov. En forutsetning er at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakkering skal
døren mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakkering.
Oljede dører leveres kun grunnoljet og må snarest etterbehandles med møbelolje.
Ved førstegangsbehandling bør man slipe de blanke partiene (kan eksistere og skyldes et visst oljeoverskudd) og dørbladets overflate i forbindelse
med oljingen. En oljet dør skal i løpet av det første året vedlikeholdes regelmessig i offentlige miljøer, i private ved behov. En tommelfingerregel for
periodisk vedlikehold i offentlige miljøer er 1–3 ganger/år ved normal slitasje. Ved ujevn slitasje av døren, f.eks. området ved håndtaket, skal disse
flatene oljes oftere enn andre flater.
Skader kan overlakkeres etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at døren ikke er behandlet med voks eller
polish. Hvis den er det, må lakklaget slipes helt bort før behandling.
Fuktbestandighet
Dette produktet tåler moderate mengder fukt.
Garantier
Kjøpskvittering på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er
feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.
For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.
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3. TEKNISK SERVICE
Produsent / importør

Dooria Norge AS

Organisasjonsnr.

980394050

Postadresse

Lysaker torg 2

Postnr. og poststed

1366 Lysaker

Telefon

57 87 67 00

E-post
Internettadresse

norge@dooria.no
www.dooria.no
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