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VEDLIKEHOLDSINSTRUKS (FDV)
SUPERIOR INNERDØRER

Superior dører, karmer og lister
Malte overflater
Malte overflater er utført med maling beregnet for innvendig
bruk med halvblank glans. Gir god dekning og
motstandsdyktighet mot riper og de fleste husholdnings
vaskemidler, fett og løsemidler.
Rengjøring: Rengjør den malte overflaten med en myk klut.
Bruk om nødvendig et vaskemiddel beregnet for vanlig
rengjøring, ikke alkalisk, fortynnet med vann til det angitte
forholdet. Ikke bruk noe som kan skrape eller løse opp
overflaten, som løsemiddel, skurepulver eller stålull.
Fukt overflaten fra bunn til topp og rengjør ovenfra og ned.
Ellers er det fare for linjer. Tørk av med klut.
Vedlikehold: Som regel er det kun rengjøring som kreves hvis
ingen skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal.
Reparasjoner: Mindre skader kan utbedres med en
malebørste. Be om maling beregnet brukt på innvendig
treverk. Store skader krever vanligvis kitt og total overmaling
på nytt. Test helst først på en mindre del, f.eks. dørens
bakkant, for å sikre at det tiltenkte produktet er kompatibelt
med den opprinnelige overflaten. Vær oppmerksom på at
karm og dørblad kan ha forskjellig overflatebehandling.

Klarlakkerte eller beisede overflater
Klarlakkerte eller beisede produkter har en overflate
behandlet med klarlakk eller beis som gir god fylling,
ripemotstand og har god hardhet mot de fleste
husholdningsstoff, kjemikalier, fettstoffer og løsemidler.

Rengjøring: Bruk vanlige rengjøringsmidler, f.eks. vanlig
oppvaskmiddel. Dypp en svamp eller klut i løsningen og vri
den godt ut. Rengjør fra topp til bunn. Tørk tørt. Ikke bruk
overflødig vann og ikke bruk noe som kan skrape eller løse
overflaten, som løsemiddel, skurepulver eller stålull.
Vedlikehold: Som regel er det kun rengjøring som kreves hvis
ingen skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal.
Produkter som brukes til vedlikehold av møbler, f.eks. møbel
voks og voks polish kan brukes, men normalt ikke nødvendig.
Reparasjoner: Mindre skader kan utbedres med en
malebørste og klarlakk beregnet for bruk på innvendig treverk
i passende tone og glans. Større skader krever sliping og total
lakkering. Test helst først på en mindre overflate, f.eks.
dørens bakkant for å sikre at det tiltenkte produktet er
kompatibelt med den opprinnelige overflatebehandlingen.
Merk at karmen og dørbladet kan ha forskjellige
overflatebehandlinger.

Finert ubehandlet overflater
Finerte ubehandlede produkter er laget med mål om å
beholde det naturlige utseendet til tre, derfor kan det være
kvister-/knuter i finéren. Ubehandlede overflater er alltid
utsatt for smuss og støv. Det er mulig å behanle døren med
lakk- eller lutebehandling. I så fall er det viktig å gi begge sider
den samme behandlingen.
Rengjøring: Døren skal tørkes av, om nødvendig, med fuktig
klut, vridd ut i såpevann eller mildt vaskemiddel. Tørk tørt.
Vedlikehold: Ved overflater uten behandling, er det fare for
sprekker, da treverket kan-/vil tørke ut over tid.
Vær forsiktig når du overflatebehandler produktet, at
overflaten er ren og tørr. Produktet må inspiseres for feil, og
det er viktig at etterbehandlingen gjøres på begge sider og er
den samme. Viktig at instruksjoner fra produsenten av
overflateproduktet blir fulgt nøye.

Furu ubehandlede dører
Ubehandlede furudører er laget med mål om å beholde det
naturlige utseendet til tre, derfor kan det være kvister-/knuter
i treverket. Ubehandlede overflater er alltid utsatt for smuss
og støv. Det er mulig å overflatebehandle dørene med lakkeller lutebehandling. I så fall er det viktig å gi begge sider den
samme behandlingen.
Rengjøring: Døren skal tørkes av, om nødvendig, med fuktig
klut, vridd ut i såpevann eller mildt vaskemiddel. Tørk tørt.
Vedlikehold:
Ved ubehandlede dører er det fare for sprekker, da treverket
kan / vil tørke ut over tid. Vær forsiktig når du overbehandler
produktet, overflaten må være ren og tørr, og produktet må
inspiseres for feil. Det er viktig at etterbehandlingen gjøres på
begge sider og er den samme. Viktig at instruksjoner fra
produsenten av overflateproduktet blir fulgt nøye
Å male en dør i furu vil gjøre at reklamasjoner avslås.
Reparasjoner: Hvis det har blitt groper og-/eller ripemerker
på en ubehandlet overflate, bruk en fuktig klut og varm
forsiktig med et strykejern, til fibrene reiser seg igjen.

Alle produkter
Sjekk tilstanden til lås, dørlukkere, håndtak, hengsler
og tetninger, så vel som alle avstander mellom dør og karm,
se til at alt er komplett.
Smør hengsler, lås trenger vanligvis ikke smøring siden det
gjøres i produksjonsprosessen

