MONTERINGS- OCH
UNDERHÅLLSANVISNING FÖR YTTERDÖRRAR
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GRATULERAR!
Ni har valt en inhemsk Kaski-dörr av hög kvalitet. Med hjälp av denna anvisning vill vi vara säkra på att er dörr fungerar långvarigt och
pålitligt. Följ monterings- och underhållsanvisningarna noggrant
före montering av dörren. Bevara anvisningarna som byggdokument.
Genom att följa dessa anvisningar kan ni vara säkra på att det är
enkelt för er att använda Kaski-produkter.
I broschyren Underhåll- och bruksanvisning för Kaski dörrar hittar
ni tips för bruket och underhållet av våra långvariga produkter. Det
viktigaste för oss är en nöjd kund. Det är orsaken till att de verkliga
användarna med sina behov och önskemål har haft huvudrollen i
vår produktutveckling.
Även naturen tackar dig över ditt beslut. I tillverkning av Kaski-produkter har det använts material och metoder som sparar naturen och
som är bra för inomhusluftskvaliteten i ditt hem.
Tack för att du valde en inhemsk Kaski-dörr av hög kvalitet.
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MOTTAGNING, LAGRING OCH BEHANDLING
Kontrollera förpackningarna genast vid
godsmottagning tillsammans med chauffören. Vid eventuella fraktsador i förpackningar, beskriv skadan så klart och detaljerat
som möjligt i fraktsedeln. Om det är möjligt,
fotografera skadorna. Transportföretaget och
avsändaren är inte ansvariga för fraktskador som inte har noterats i fraktsedeln.
Fraktskadan kan även vara gömd så att den
inte märks utan att öppna förpackningen.
Sådana skador ska anmälas till transportföretaget genast när de märks, senast inom
7 dygn från mottagandet av produkten.
Anmäl skadorna genast även till försäljaren.
Montera inte en defekt och felaktig produkt
utan överenskommelse med tillverkaren.
Tillverkaren är inte ansvarig för konstnader
som möjligen uppstått vid montering av en
defekt produkt. Bevara leveransdokument.
Dörrarna är packade och skyddade under
leveransen på underlägg och med plastskydd. Dessa förpackningar är inte avsedda
för långvarig förvaring utomhus. Dörrarna
bör förvaras på en jämn yta i ett torrt rum.
Måste dörrarna trots allt förvaras utomhus,
se till att ytan är jämn och att dörrarna är väl
skyddade från väder och vatten. Skyddet ska
ändå vara så luftigt att fukten som tränger
in under presenningen eller i förpackningen,
kan avdunsta. Tillverkaren är inte ansvarig
för skador på produkten som uppstått av
otillräckligt skydd eller förvaring.
Ifall du köpte en obehandlad dörr, se till
att en tillräcklig ytbehandling görs innan
montering eller genast efter monteringen.
Montera tätningen efter ytbehandlingen.
Tillverkaren är inte ansvarig för produkter
som blivit skadade på grund av otillräckligt
skydd eller förvaring.
Vi rekommenderar att dörren inte skyddas
genom att tejpa dem. I tejpmaterial används
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olika formen av mjukgörare för att tejpen
ska fästa sig bättre till exempel på målade
ytor. I vissa tejper kan dessa mjukgörare
vara alltför starka för målade ytor. När
tejpningen tas bort kan den målade ytan
på dörren skadas. Skydda dörren med plast
eller papp så att luften kan ändras mellan
skyddet och dörren. Tejpen ska inte beröra
dörrens yta (dra t.ex. byggplast runt dörren).
Om produkten måste skyddas genom tejpning, följ nedanstående anvisning:
NEDANSTÅENDE TEJPER LÄMPAR SIG BÄST,
I RANGORDNINGEN:
• Deltec Masking Tape Extreme (orange)
• Deltec Masking Tape Gold (gul)
• Deltec Masking Tape Purple (violett)
• PROF Maskeringstejp (blå)
• Stokvis Tapes skarvtejp PS 1433 (grön
transparent)
• Stokvis Tapes maskeringstejp, Rajaus pro
(ljusorange)
• Stokvis Tapes UV-ressistent maskeringstejp (blå)
• Tesa 4334 Precision Masking Tape maskeringstejp (gul)
• Tesa Precision Indoor 26270-00001 (gul)
Endast inomhus.
• Tesa Precision Outdoor 56250-00002
(ljusblå)
• Würth byggtejp (ljusorange)
Alla tejpversioner ska avlägsnas så snart
som möjligt. Den målade ytan blir lätt skadad om den är tejpad i flera veckor kombinerat med stor temperatur- och fuktväxling.
Tejpningstiden ska vara så kort som möjligt,
maximalt en vecka.

MONTERINGSANVISNING
En noggrann montering är viktig för att
vara säker på att dörren fungerar bra, är
tät, och långvarig. Vi rekommenderar att
monteringsarbetet utförs av hantverkare
som är specialiserade på att montera dörrar.
Ifall ni monterar dörren själv, beskrivs här
ett rekommenderat monteringssätt. Denna
anvisning utesluter dock inte bort andra
sätt som är allmänt godkända eller sätt
som byggarbetets konstruktioner förutsätter. Utrymmet, dit dörren monteras, ska
vara torrt och rumtemperaturen ska vara
jämn. Kunden ska se till att byggfukten inte
skadar dörren. Tillverkaren är inte ansvarig
för en felaktig montering eller skador som är
orsakade av byggfukt.
FÖLJ MONTERINGSANVISNINGARNA NEDAN:
Före monteringsarbetet, kontrollera att
dörren passar i dörröppningen och att
utrymmet för isolering runt om är tillräckligt, cirka 10-20mm. Placera kilar i båda
ändarna och mitt under tröskeln, och med
hjälp av dem placera tröskeln horisontellt.
Lämna även plats för isolering cirka 10-20
mm under tröskeln. Kila understycket av
karmen med hjälp av kilar lateralt i mitten
av dörröppningen och i inåt-utåt riktning till
den valda nivån. Kontrollera att materialet i
väggkonstruktionen vid karmens infästningshål är lämpligt, så att det är möjligt att
skruva fast karmen ordentligt med skruvar.
Kila överstycket av karmen i dörröppningen
med hjälp av kilar. Kontrollera att karmen
på gångjärnssidan är lodrät och fäst den
fast i väggen i alla infästningstpunkter med
tillräckligt långa skruvar som är avsedda för
det aktuella väggmaterialet. Bakom infästningspunkterna ska det vara kilar för att
infästningen ska vara ordentligt fast. Ta bort
en skruv från det översta gångjärnet och
skruva därifrån en lång skruv i väggen. Fäst
låssidans karm i den nedersta infästningspunkten. Kontrollera karmens diagonalmått

före montering av dörrbladet och justera vid
behov. Lyft upp dörrbladet i karmen.
Justera låssidans karm enligt dörrbladet
och fäst den i väggen. Under alla infästningsskruvar samt under det nedersta
gångjärnet ska det vara kilar, och med hjälp
av dem justeras montaget rakt och karmen
fästs i väggen. Justera montaget vid behov.
Kontrollera att springan är jämn runt hela
dörrbladet. Justera springorna med hjälp av
gångjärnen vid behov. Justera dörren till rätt
höjd med hjälp av gångjärnen. Justera så
att vikten är jämnt fördelad på alla gångjärn. Trycket mot karmen kan justeras via
slutblecket. Isolera med isoleringsull eller
med fogskum enligt den aktuella byggnadens krav. Var försiktig med fogskum så
att det inte nedsmutsar produktet eller ytor
omkring. Gör ångspärren enligt den aktuella
byggnadens krav. Justera fotplåten utanför
tröskeln och slutför montaget med att fästa
täcklisterna på båda sidorna.
Parytterdörrar och dörrar med sidoljus
monteras på samma sätt, så att den aktiva
dörrens karmsida fästs först. Sidoljussidans karm fästs med hjälp av sidoljuset
enligt den aktiva dörren. Då blir tätningen
mellan de båda dörrbladen jämn. Fäst även
överstycket i karmen och tröskeln i ramen.
Om parytterdörrens karm levererades i delar,
följ anvisningarna som medföljer. Passiva
dörrbladets tätningstryck kan justeras med
kantregelns låsbussning.
Vid montering i en timmervägg är det bra
att vara uppmärksam med följande: Lämna
en tillräckligt stor springa i överkanten.
Översidan på överkarmen ska isoleras
med isoleringsull på grund av möjligheten
att timmerväggen kan röra sig vertikalt.
Infästningsskruvarna i karmen får inte nå
in i timmerväggen. I timmerkonstruktioner
ska det försäkras att gåten sitter fast och
inte rör sig.
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MONTERINGANVISNING, BRANDDÖRRAR
Brandytterdörrar är mycket tunga och därför
är det viktigt att montera dem med en
särskild försiktighet för att undvika skador.
För brandsäkerheten kräver dessa produkter
en särskild uppmärksamhet vid montering
och de givna monteringsanvisningar ska
följas. Använd träbaserade monteringskilar
vid monteringen. Använd infästningsmaterial som är anpassad till den aktuella
väggkonstruktionen, i träregel träskruvar,
och i stenregel anpassande fästpluggar och
skruvar.
Fästskruvarna ska vara minst 6*120 mm. Isoleringsutrymmet får vara högst 20 mm bred.
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Som isolering använd något av följande isoleringar: Wurth Sealfire W300/W350, Joints
Firefoam PRO+, Nullifire FF197, Sika Boom-F
brandsäkra pu-skum eller A1 klassisk
stenull. Vid behov kan sömmen tätas med
Wurth Sealfire W100 brandsäker akrylmassa. Det ska isoleras lika djupt som karmen
är. Montera brandullet som levererats med
dörren i låsets borrhål vid montering av
berhörssats. Kontrollera att springan mellan
dörr och karm är lika runt om. Springan ska
vara 3 mm + -1 mm. Justera vid behov.

JUSTERING OCH SKÖTSELANVISNING FÖR GÅNGJÄRN
JUSTERING OCH SKÖTSELANVISNING FÖR
GÅNGJÄRN 3248-110TMKSS
Justering av dörrbladet i höjdled (se bilden):
Skruva av knoppskruven (1) på gångjärnet
med en insexnyckel (2). När du vrider den
cylindriska skruven medsols, rör sig dörren
upp cirka 1 mm/1 varv. När dörren nått önskad höjd, justera även de andra gångjärnen
på samma sätt, så att dörrens tyngd fördelas
jämnt på dem. Till slut vrid knoppskruvarna
tillbaka.
Justering av dörrbladet i sidled: Öppna
dörren så stort att du utan svårigheter kan
justera karmbladets skruvar. Lossa fästskruvarna (4) för gångjärnen i mitten av dörrkarmen med en skruvmejsel (5) med ett och
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ett halvt varv. Om dörrens nedre kant ska
flyttas mot låssidan, då spelet mellan dörren
och karmen på gångjärnssidan ökas, lossa
fästskruvarna (4) på karmbladets nedersta
gångjärnet cirka ett och ett halvt varv. Vrid
därefter justerskruvar (6) medsols: ett varv
medsols på en justerskruv (6) skjuter dörren
cirka 2 mm mot låssidan. (Ett halvt varv
flyttar 1 mm, 2 varv flyttar 4 mm.) När du har
justerat båda justerskruvar lika djupt, spänn
fästskruvarna (4). Vid behov, justera även det
översta gångjärnet. Justera justerskruvarna
(6) på gångjärnen i mitten i det djuphet där
dörren har placerats vid justeringen efter
övre och nedre gångjärnen. Det är viktigt att
gångjärnen i mitten justeras i sidled i samma riktning med övre- och nedre gångjärnen. Till slut spänn fästskruvar på alla gångjärn ännu en gång (4). Obs! Med justering av
gångjärnen fixas dörrbladets läge i karmen.
Justeringen är inte avsedd för att räta upp
en felaktigt monterat karm. Justering av
dörrbladet mot gånjärnskarmen kan göras
med att ta bort brickan under gångjärnet (se
bilden).
En regelbunden smörjning t.ex. med Tefloneller Vaselinspray förbättrar gångjärnens
funktion och förlängrar deras livstid.
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BRUKSANVISNING FÖR LÅSHUS
LÅSHUS LC102
Ett låshus med automatisk förregling. Låset
har handtag på båda sidorna. Förreglingsläget väljs med funktionsknappen som sitter
på låshusets främre yta, på den s.k. låsstolpen. Låset öppnas från utsidan med att
vrida nyckeln 180 grader och från insidan
med att vrida 90 grader på vredet. Efter detta
öppnas låset med handtaget.
LÄGET PÅ FUNKTIONSKNAPPEN:
ÖVRE LÄGE: Förreglingsläge, regeln ut 21
mm. Handtagen fungerar när det har vridits
på nyckeln eller på vredet.
NEDRE LÄGE: Regeln ut 14 mm. Låset öppnas med handtaget.
LC102 har en låsfunktion för funktionsknappen, som används om man vill att dagsbruket förhindras. Funktionsknappen blir
låst genom att vrida en insexnyckel cirka
två varv motsols, tills skruven stoppar och
öppnas med att vrida skruven medsols.
LÅSHUS KP4190
Ett låshus med automatisk förregling. Förreglingsläget väljs med funktionsknappen
som sitter på låshusets främre yta, på den
s.k. låsstolpen.
LÄGET PÅ FUNKTIONSKNAPPEN:
ÖVRE LÄGE: Förreglingsläge, regeln ut 21
mm. Låset kan öppnas endast med nyckeln
eller vredet.
NEDRE LÄGE: Regeln ut 14 mm. Låset kan
öppnas även med handtaget.
LÅSHUS 4190 SYM
Låshuset funktionerar som den ovan beskrivna KP4190. I den här modellen har vändbara tryckesfall för alternativ dörrhängning.
Det görs på följande sätt: Ta bort låshuset
från dörren och tryck in den större regeln.
På sidan av regeln finns en 3 mm sex8

kantskruv, öppna den och dra ut regeln från
låshuset, vrid på den 180 grader, sätt in och
skuva fast skruven igen. Gör likadant med
den mindre regeln. Fästningsskruven för
den mindre regeln är en 2 mm insexskruv.
Skruvarna ska vara ordentligt spända men
det ska undvikas att använda alltför mycket
styrka. Placera låshuset tillbaka i dörren.
LÅSHUS KP200
Låshuset KP200 öppnas antingen med att
vrida nyckeln från utsidan eller med att
vrida två varv på vredet från insidan. KP200
har inte en automatisk förregling. Låsningen sker manuellt, då låsregeln går in eller
ut efter val. Vid dagsbruket, alltså inte låst,
öppnas låset med handtaget, då den mindre
regeln rör sig. Kontrollera alltid att dörren är
låst genom att trycka på handtaget, att dörren inte kan öppnas. Det här låshuset passar
inte ihop med Abloy-nyckelsystem.

JUSTERINGSANVISNINGAR FÖR SLUTBLECK
JUSTERINGSANVISNING FÖR SLUTBLECK LP711
Slutblecket har en steglös reglering som inte glider under användning.
Med den kan tätningens funktion optimeras och dörren kan göras mer
bekväm att använda. Justeringen är lätt att göra med en skruvmejsel
i frontblecket. Produkterna är jämförbara med säkerhhetsslutbleck,
inbrottsskyddet är motsvarande. Du kan förbättra inbrottsskyddet
genom att skruva karmens skruvar tills de når väggkonstruktionen. I
detta fall kan inte springan mellan dörren och karmen förstoras med
våld. Dra inte åt skruvarna alltför mycket.
Justeringsanvisning: För att få dörren stramare, vrid skruvarna D
motsols. Justeringssockeln bör hållas i samma riktning som slutbleckets framkant. Använd inte för mycket styrka.
JUSTERINGSANVISNING FÖR SLUTBLECK
0092B
Justeringen görs genom att lossa justerskruvar. Rör skruvarna i det ovalformade
hålet till det önskade stället och dra åt
skruvarna. Testa dörrens/låsets funktion.
Justeringen har gjorts rätt när springan
mellan dörren och karmen är lika stor runt
om och dörren trycker jämnt på tätningen
och kan öppnas och låsas lätt.
FIX S3105 SPANJOLETT
Dörren som är utrustad med spanjolett
öppnas med att vrida handtaget vågrätt och
sedan med att öppna dörren. Dörren stängs
även så att hantaget är i vågrätt läge. Handtaget trycks ner först när dörren är stängd.
Dörren blir låst och öppnas från låset med
att vrida på vredet innanför dörren. Om det
finns nyckelhål i dörren kan förreglingen
öppnas även utanför.

FIX 150-DÖRRBROMS
Med hjälp av dörrbromsen kan ni steglöst
reglera öppningen
av dörren till önskat
vädringsläge. Dörrbromsen regleras
genom handtaget.
Öppna dörren till önskat vädringsläge, vrid
handtaget nedåt till
stängda läget. Dörren
låses på plats och
dörren slungas inte igen ens vid hård vind.
När handtaget är i öppet läge (vågrätt),
rör sig dörren fritt. Öppna och stäng inte
dörren med våld med dörrbromsen aktiverad. Det kan leda till att bromskraften i
dörrbromsen försvagas tidigare.
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TILLÄGGSUTRUSTNING
PERSIENNER OCH BARNSÄKERHET
När persiennen är öppen ska snören alltid vara tvinnade runt snörhållaren, så att snören
inte hänger för lågt och så att snören inte bildar öglor eller länkar som kan vara farliga för
små barn.

VARNING
1.
2.
3.
4.
5.
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Små barn kan snurra snören runt halsen och strypa sig i öglan, kedjan eller snören som
persiennen används med.
Håll alltid snören utom räckhåll för små barn för att undvika risken för strypning och
att barnen inte kan fastna sig i snören.
Placera inte sängar eller andra möbler i närheten av persiennier och dess snören.
Knyt inte ihop snören. Försäkra att snören inte kan tvinnas runt varandra och bilda en
ögla.
Montera fast de säkerhetsföremålen som kommer med produkten och använd dem
enligt monteringsanvisningarna för att minska olycksrisken.

UNDERHÅLL
RENGÖRING
Vid rengöring av dörrblad använd vatten
och neutrala eller milda allrengöringstvättmedel, t.ex. Fairy-vatten-blandning.
Vid rengöring av målade ytor får det inte
användas starka lösningsmedel (som tinner
eller aseton), rengöringsmedel för målfärger
eller skurningsmedel. De kan mjukgöra den
lackerade eller målade ytan.
UNDERHÅLL AV LÅSHUS OCH LÅS
Smörj alla reglar på låsen, mellan vred och
vredskylt och nyckelhålen (lås, säkerhetslås,
spanjoletter) och gliddelar på dörrbromsen
med låsolja en gång om året. Kontrollera
även att fästskruvarna på handtaget, låset
och nyckelhålet är åtdragna. Skruvarna kan
lossa sig vid bruket. Kom ihåg att låset fungerar endast när dörren är ordentligt stängd.
Det är alltid skäl att kontrollera låset genom
att trycka på dörren – särskilt om din dörr
har mycket trånga tätningar. Du kan höra ett
litet klick när låset går i förreglingsläget. Det
är ett tecken på att dörren säkert är låst.

normalt, kontrollera att handtaget har monterats vertikalt mot dörren. Kontrollera även
att fästskruvarna inte är för hårt åtdragna.
Handtagets skruvar ska vara tillräckligt bra
åtdragna, så att de sitter fast vid användningen men det ska undvikas att använda
för hård styrka. Om dörren har trycken med
snabbfäste, kontrollera att handtagen inte
är tryckta för tajt mot rosetterna. Kontrollera
vid behov att handtagets returfjäder är på
rätt ställe (obs. det är möjligt att det inte
finns en särskild returfjäder). Justera handtagets montering vid behov vertikalt mot
dörren, lossa skruvarna eller snabbfästet
och/eller montera den lossna returfjädern.

Om handtaget inte återgår till det övre läget
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ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH
UNDERHÅLLSMÅLNING
Alla målade ytor som utsätts för olika klimatförhållanden kräver underhållsmålning.
Det är bra att årligen kontrollera behovet
av underhålssmålningen. Tidpunkten för
underhållsmålning beror på olika faktorer:
konstruktionsmässiga faktorer, klimatförhållandena och väderstrecken. Det främsta
orsaken till att den målade ytan och träet
tar skada är fukten. Det är viktigt att träet
får torka innan skador repareras eller ytor
målas om. Fuktighetsgraden i träet får
inte överskrida 20% när det målas. Medan
målningsarbetet pågår och målarfärgen
torkar ska temperaturen i luften, på ytan
och i målarfärgen vara över +5C och den
relativa luftfuktigheten under 80%. Kaski-dörrar är ytbehandlade med högklassiga
ytbehandlingsmedel. Målningsanvisningar
för reparerings- och underhållsmålning för
olika målarfärgtyper finns nedan.
SKYDDNING
Vi rekommenderar att dörren inte skyddas
genom att tejpa dem. I tejpmaterial används
olika formen av mjukgörare för att tejpen
ska fästa sig bättre till exempel på målade
ytor. I vissa tejper kan dessa mjukgöraren vara alltför starka på målade ytor. När
tejpningen avlägsnas kan den målade ytan
på dörren skadas. Skydda dörren med plast
eller papp så att luften kan ändras mellan
skyddet och dörren. Tejpen ska inte beröra
dörrens yta (dra t.ex. byggplast runt dörren).
Om produkten måste skyddas genom tejpning direkt på dörrens yta, följ nedanstående anvisning:
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NEDANSTÅENDE TEJPER LÄMPAR SIG BÄST,
I RANGORDNINGEN:
• Deltec Masking Tape Extreme (orange)
• Deltec Masking Tape Gold (gul)
• Deltec Masking Tape Purple (violett)
• PROF Maskeringstejp (blå)
• Stokvis Tapes skarvtejp PS 1433 (grön
transparent)
• Stokvis Tapes maskeringstejp, Rajaus pro
(ljusorange)
• Stokvis Tapes UV-ressistent maskeringstejp (blå)
• Tesa 4334 Precision Masking Tape maskeringstejp (gul)
• Tesa 4668 Transparent PE-Repairing Tape
(transparent)
• Tesa Precision Indoor 26270-00001 (gul)
Endast inomhus.
• Tesa Precision Outdoor 56250-00002
(ljusblå)
• Würth byggtejp (ljusorange)
Alla tejpversioner ska avlägsnas så snart
som möjligt. Den målade ytan blir lätt skadad om den är tejpad i flera veckor kombinerat med stor temperatur- och fuktväxling.
Tejpningstiden ska vara så kort som möjligt,
maximalt en vecka.

ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH
UNDERHÅLLSMÅLNING
2-KOMPONENTS KATALYTFÄRG
Möjliga skador som sprickor eller löst
sittande färg eller andra skador på ytan ska
repareras omedelbart.
1. Slipa bort sprucken eller löst sittande
färg.
2. Tvätta dörren med mild alkalisk tvättmedel, med ”Målartvätt” -produkter av
olika leverantörer, t.ex. ”Målarens lösningsmedel” (Solmaster). Gör produktspädningen enligt produktleverantörens
instruktioner. Ytor som ska målas om,
kan i svåra fall även tvättas med milda
fett-/silikonlösningsmedel.
3. Kontrollera att kittet, underfärgen
och täckfärgen passari hop med den
katalytfärg som dörren målats med i
fabriken.
4. Kitta möjliga skador med alkydspackel/lack-kitt anpassat för användning
utomhus. För djupare och större skador
rekommenderas den för bilmålning
avsedda 2-komponent ”plastkitt”.
5. Slipa ytan med sandpapper. Använd vid
behov först grovare (P150) och till slut
finare (P320-500) papper.
6. Om skadan finns på ett synligt ställe,
rekommenderar vi att hela ytan slipas
med fint papper för täckmålning. För
att vara säker på att de nya målarfärgerna fastnar på den gamla målade
ytan tvätta de aktuella ytorna med
fett-/silikonlösningsmedel eller genom
att pensla dem med lösningsmedelsbaserad häftgrundfärg anpassat för
användning utomhus, t.ex. Otex-grund
(Tikkurila). Lägg märke till att nyansen på de äldre målade ytor har redan
förändrats, så en total ommålning
rekommenderas.
7. Måla med att pensla nytt dörrens
hela utsida med en halvmatt (20-30
G6) alkyd-färg, anpassat för använd-

ning utomhus och dörrblad, t.ex. med
Trä- och metallfärg (Sadolin), Futura
(Teknos), Teho fönster- och dörrfärg
(Tikkurila) eller med lösningsmedelsbaserad alkyydfärg avsett för bilar, t.ex.
Spies Hecker Permarcon. Den finns
även i en sprayflaska (Pintaväri Oy). Om
du sprayar färgen, skydda ordentligt
ytorna i närheten. Fråga även instruktioner för avgränsning, rengörning och
för blekning av reparationsstället av
färgleverantören.
Glaslisten av PVC-plast kan reparationmålas med samma täckfärger och metoder.
Plastytan ska slipas med fint (P320-400)
sandpapper och vid behov med fettlösningsmedel. Med Otex-häftgrundfärg försäkras att
den nya färgen fastnar.
VATTENBASERADE AKRYLATFÄRGER OCH
LACK
1. All färg som lossnat eller spruckit ska slipas bort mekaniskt. De övriga ytor rengörs
genom att damm och lös smuts torkas bort.
2. Har träet blivit poröst ska det avlägsnas
genom t.ex. slipning.
3. Ställen som möglats tvättas med Rensa-mögeltvättmedel och sköljes noggrannt
med vatten.
4. Obehandlade träytor behandlas med
träskydd, t.ex. Woodex Impregneringsmedel
Aqua eller Woodex Impregneringsmedel.
5. De aktuella ytorna ska målas med den
valda Aquatop-nyans; det är även möjligt att
använda olje- och akrylatfärger (t.ex. Futura
15, Woodex Täckande Träskydd Aqua eller
Nordica Eko-husfärg).
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ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONS- OCH
UNDERHÅLLSMÅLNING
ANVISNING FÖR DÖRRENS REPARATIONSOCH UNDERHÅLLSMÅLNING
MÅLADE ALUMINIUMYTOR
Små skador, där färgen inte har skadats
ända ner till underlägget, repareras på följande sätt: rugga upp skadan lätt, avlägsna
lösa dammet, måla stället med alkydbaserad lackfärg.
Repor, där underlägget är synligt, repareras
på följande sätt: rugga upp skadan noggrannt, avlägsna lösa dammet, måla underfärgen med 2-komponent polyvinyl-butyralbaserat Wash primes-underfärg. Efter det slipa
vid behov. Måla till slut täckfärgen med
alkydbaserat lackfärg.
PANELBEKLÄDDA YTTER- OCH STUGDÖRRAR
Vi rekommenderar att en panelbeklädd
dörr alltid skaffas ytbehandlad (tonad lasyr
+ lack), som gjorts på fabriken. Om dörren
köps obehandlad, är det bra att ytbehandla
den så snabbt som möjligt. Till behandling
rekommenderar vi Teknos lasyrbehandlingsmedel. Före behandlingen rengör dörren
för smuts och damm. Om du vill behålla
träets färg, använd Teknos 1702 Mänty-lasyr.
Lacka dörren två gånger efter glaseringen.
Vi rekommenderar att inte använda enbart
lack utan impregneringsmedel. Använd
pensel eller spruta.
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UNDERHÅLLSMÅLNING AV EN LASERAD
YTA:
1.
Grundarbeten som ovan.
2.
Obehandlade träytor behandlas
med impregneringsmedel i önskad färgtonton (Aquaprimer 2900-02 Woodex Glaserat
impregneringsmedel).
3.
Alla ytor behandlas med Aquatop-lack tonat med Aquaprimer 2900-02
(tillsätt ca. 5% önskad lasyr) eller tonad till
önskad färgton halvmatt Helo-speciellack.
Obs. Före underhållsmålning testa färgtonen
på ett osynligt ställe t.ex. övrekanten på
dörrbladet.
TRÖSKELN
Trädelar har behandlats med vattenburen
träolja, ton TM703 teak. Vid behov kan tröskeln behandlas på nytt med vattenbaserat
träolja. Aluminiumdelar kan dammas och
torkas av med milt tvättmedel och trasa.
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09/2020 1.Kaskipuu Oy. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kaski -ovet, joita koskee EN 14351-1+A1 tuote-standardi, ovat CE- merkittyjä. CE-merkintä osoittaa, että tuotteet täyttävät standardissa määritetyt
olennaiset vaatimukset. CE merkintä on ovilehdessä sarana- tai yläpuolella.
Suoritustasoilmoitukset CE-merkityistä tuotteistamme löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta www.kaski.fi

