Monteringsanvisning av Portar
Börja alltid med att
Kontrollera att alla detaljer är med. Se över att dörrblad, karmstycken och anslagslisten är hela och saknar sprickor
samt andra möjliga produktionsskador samt transportskador innan du påbörjar monteringen.
Montera karmen
Skruva ihop sidostycken med överdel. Då våra standardportar
saknar tröskel underlättas monteringen av karm genom att
använda en styrbräda i botten. Se bara till så att du har samma
breddmått nere som uppe.

Montering av karm i väggöppning
Karmsidorna får ej monteras direkt mot betong, använd någon form av fuktspärr, t.ex tjärpapp. Att använda kilar eller klossar underlättar vid montering av karm i väggöppning. Kryssmät karmen på insidan och kontrollera att båda
måtten stämmer överens. Då kan du också vara säker på att alla vinklar är 90 grader. Kontrollera alltid karmsidorna
och överdel med vattenpass innan du fäster sidorna med karmskruv. Använd även vattenpasset för att kontrollera att
karmen inte lutar utåt eller inåt. Överdelen bör också skruvas fast med 2-skruvar, ca 1/3 från karmsidan räknat på det
totala breddmåttet. Se bara till så att ingen skruv hamnar precis där uppstången till spanjoletten hamnar.

Anslagslist
Monteras på utsidan av gångdörren med skruv. Listen är
förborrad. OBS kom ihåg att förborra i dörrbladet så undviker
du att panelen spricker. Medföljande stödkloss (22x22 mm)
används vid montering av list. Håll stödklossen utefter
gångbladets långsida vid montering av anslagslist.

Passiv dörr

Gång dörr

Montering av spanjolett
Obs att vårt spanjoletthandtag stängs uppåt. Stång med böj skall
sitta nedåt och den raka stången uppåt. Öppna handtaget och haka i
stängerna. Dörrbladet skall kunna öppnas utan att stängerna tar i
någonstans. Skruva sedan fast handtaget och medföljande fästen. Hål
borras i golv för nedstång efter markering. Markera även i överstycket
för plåtblecket och hugg sedan ut med stämjärn eller borra. Skruva
sedan fast blecket.

Obehandlad port
Dörr och karm levereras obehandlade och ska behandlas före montering. Vi rekommenderar att du kontaktar närmaste färghandlare för bästa tips om dörrmålning. Grundmålning kan göras med alkydoljegrund eller lasyrfärg. Toppmålning med alkydoljefärg eller lasyrfärg. Vill man vara extra noggrann förbehandlar man med inträngande grundolja.
Dörrens livslängd ökar med ett bra underhåll. Ta bort tätningslister innan du behandlar. Då undviker du att få olja/
bets/färg på dem.
OBS! Det är mycket viktigt att det görs samma antal strykningar på ut- och insidan och alla kanter. Särskilt viktigt på
dörrens underkant.

