JELD-WEN Sverige AB
SE-265 81 Åstorp
Sverige
Tel: +46 (0)42 - 66 000

MONTERINGSANVISNING Svenska
för inbrottsklassade dörrar enligt klass RC3

2014-08-26 Artikelnr 28562

ALLMÄNT
Vid montering av dörrar med särskilda funktionskrav erfordras speciell noggrannhet.
Lagring på byggnadsplatsen skall ske på torr och väl ventilerad uppställningsplats.
Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på underlägg så att beslagen inte skadar dörrarna.
MONTERING AV KARM
Karmar fästs i samtliga förborrade hål eller fästpunkter.
Tillse att få en bra förankring emot väggöppning.
Medföljande skruvar skall användas.
Först fästs gångjärnssidan i lod, varvid tillses att tröskeln är vågrätt. Därefter fästs låssidan, varvid dörrbladet bör utnyttjas som
mall för att få god passning. Diagonalmåtten skall vara lika. Springor mellan karmfals och dörrbladskant får inte överstiga 3 mm.
DREVNING
Fogen mellan karm och väggöppning får inte vara större än 20 mm och skall drevas noggrant från både in- och utsida.
Tätning skall utföras mellan tröskeln och färdigt golv. Fogmassa skall appliceras längs med karmens yttersidor.
BESLAG
För att inbrottsklassen ska uppfyllas ska rund cylinder monteras på båda sidor om dörrbladet. Cylindern ska som lägst uppfylla
kraven enligt EN1303 grade 4, grade 1.
Medföljande skruvar och beslag skall användas.
ÖVRIGT
Är fogen mellan karm och vägg större än 20 mm skall väggöppningen påbyggas på sådant sätt att de ljud- eller
värmeisolerande egenskaperna inte försämras.
Fogar mellan glaspartier respektive mellan dörrkarm och glasparti tätas med medföljande fogmassa innan elementen skruvas
samman.
Det är inte tillåtet att bearbeta dörrblad, karm eller glasparti.
MONTERINGSANVISNING Norsk / Dansk
For innbruddsklassifiserte dører iht. klasse RC3.
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GENERELT
Ved montering av dører med særskilte funksjonskrav/specielle funktionskrav er det påkrevd/påkrævet å utvise ekstra
nøyaktighet/grundighed.
Lagring på byggeplass skal skje/være på tørt og godt ventilert sted.
Døren(e) skal oppbevares stående eller liggende på en slik/sådan måte at beslag eller annet ikke påfører dørsettet skade.
MONTERING AV KARM
Karmen skal festes/monteres i samtlige forborede hull eller festepunkter.
Påse/Kontroller at karmen forankres godt mot veggen.
Medfølgende skruer skal benyttes.
Først festes/monteres hengselssiden i lodd, og det sikres at terskelen er i vater. Deretter festes/monteres låssiden, og dørbladet
bør anvendes som mal/skabelon for god tilpasning. Diagonalmålene skal være like/ens. Avstanden mellom karmfals og
dørbladkant skal ikke være mer enn 3 mm.
TETTING/tætning
Fugen mellom karm og veggåpning/vægåbning skal ikke være større enn 20 mm, og skal tettes nøyaktig på både inn- og utside.
Tilsvarende tetting skal utføres mellom terskel og underliggende gulv. For å forebygge dannelse av kondens på varmeisolerende
dører skal fugemassen anvendes på den utvendige siden.
BESLAG
For at innbruddsklassen/indbrudsklassificeringen skal oppfylles skal rund låssylinder monteres på begge sider av dørbladet.
Sylinderen skal som minimum oppfylle kravene iht. EN1303 grade 4, grade 1.
Medfølgende skruer og beslag skal benyttes.
ØVRIG
Dersom avstanden mellom karmytterside og vegg er større enn 20 mm skal veggåpningen påbygges på en slik/sådan måte at
de, lyd- eller varmeisolerende egenskapene ikke svekkes.
Fuger mellom glasspartier eller mellom dørkarm og glassparti tettes med medfølgende fugemasse før elementene
festes/monteres sammen.
Det er ikke tillatt å bearbeide dørblad, karm eller glassparti.

