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Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.
Panel på inn- og utside (lik på begge sider)
»» 2 lag isolerglas
»» Aluminium fuktsperre på inn- og utside
»» 35mm ramtre, 35mm isolering.
»» Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
»» Karmbredde 92x40mm
»» Låskasse: KABA/DORMA 1219 FG
»» Sluttstykke: KABA/DORMA 1263 FG
»» Sylinder: KABA/DORMA 301 MATT KROM
»» Hengsler: 3248 2 stk.
»» Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!
»» U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3
Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.
Dørvrider er ikke inkludert.

NOBB varenummer:

Dovre

Dimensjon:
Farge:

Ubehandla

Overflatebehandling:

Ubehandla

Øvrige opplysninger:

Otta
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2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe.
Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Avslutt alltid med å tørke av.
Ettersyn/kontroll
Hengsler justeres og smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.
Silikon rundt glasset må ikke slites bort, påfør ny om nødvendig.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Dør og karm blir levert ubehandlet og skal behandles før montering.
Normalt skal en panelt ytterdør behandles en til to ganger i året, avhengig av hvor utsatt den er for regn, vind og sollys.
OBS! Døren skal behandles likt på alle sider. Ikke få maling på pakningen (ta den ut før behandling).
Døren bør dekkmales. Det anbefales å grunne med en impregnerende grunning av akryl. Deretter ferdigbehandles døren med
minst ett lag dekkende farge. Om det velges å behandle døren med lasur, er det viktig å grunne to ganger med en impregnerende
grunning av akryl. Deretter behandles døren to ganger med lasur (ikke fargeløs), som gir en blank og vannavvisende ytterside.
Terskel utsettes for hard slitasje og bør oljes med treolje 2-3 ganger pr år.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 20 år forutsatt normal bruk og slitasje.
Garanti og vilkår
10 år formgaranti mot spenn i dørbladet. 2 år fabrikkgaranti på beslag og liming. 10 år glassgaranti mot kondensering.
Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.
Fuktbestandighet
Produktet tåler moderate mengder fukt.
Renholdsvennlighet
God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).
Øvrige opplysninger
Det følger med veiledning for montering og behandling på alle dører. Se evt. www.bygg1.no
Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.
Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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