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Side 1

MONTERING AF DØR
1. Placer døren i muråbningen og kil den midlertidigt fast.
2. Dørbladet åbnes 90° og understøttes af en kile, eller døren løftes af karmen.
3. Karmen kiles nu på plads hele vejen rundt, hængselsiden sættes i lod på begge
kanter. (se figur 1)

Figur 1
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4. Hængselsiden skal nu fastgøres. Der skal 1 karmskrue, 132 mm med hoved, gennem hvert hængsel. (se figur 2)
5. Derudover skal hængselsiden fastgøres med 4 karmskruer, 132 mm uden hoved.
Dette gøres skråt gennem bunden af falsen mod ydermuren (se figur 2).
De 2 øverste skruer bores skråt op og ned, for bedre fastgørelse (se figur 3).

Figur 2

Figur 3
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6. Til afstandsklodser mellem karm og murværk, skal anvendes vandfaste klodser.
Brug helst plast klodser, da disse er formstabile. Klodserne placeres nær skruer
således at de støtter karmens bagside både ved for og bag kant, så karmen ikke
vrider sig når karmskruen tilspændes. (se figur 4a og 4b)

Figur 4a

Opklodsning /
afstandsklods

Figur 4b
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7. Låseside karmen, samt bundstykke rettes nu ind efter dørbladet, der skal ikke bruges lodstok mere.
Kontroller at luft mellem karm og dørblad fordeles ligeligt i låsesiden og hængselsiden. (se figur 5)
Dørbladets bagkant skal flugte med karm, karm og dørblad skal være 100% parallelle.
8. Låsesidens karm fastgøres nu forsvarligt som tidligere beskrevet vedrørende
hængselsidens karm, 132 mm uden hoved. Derefter monteres 2 karmskruer i slutblikket, 132 mm med hoved. (se figur 6).

Figur 5
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MONTERING AF SIDEPARTI
1. Monterses der sideparti sammen med døren, skrues disse sammen med 5x50 mm
skruer, inden monteringen.
Placeres sidepartiet i låsesiden, skal der i slutblikket monteres 2 stk. 7,5x50 mm
skruer (er medsendt).
Placeres sidepartiet i hængselsiden, skal der i, hængslerne monteres 2 stk. 7,5x50
mm skruer (er medsendt).
Der anvendes fugemasse og den medsendte sløjfe til tætning mellemsideparti og
karm, karmene spændes godt sammen med skruetvinger før sammenskruningen.
(se figur 7)

Figur 7
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2. Ved dør montering med sideparti skal der anvendes en monteringsskrue i top og
bund (se figur 8).
Fastgørelse af sideparti i mur gøres synligt.

Figur 8
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MONTERING AF OVERPARTI
1. Monterses der overparti sammen med døren, skrues disse sammen med 5x50 mm
skruer, inden monteringen. (se figur 9)
Der anvendes fugemasse og den medsendte sløjfe til tætning mellem overparti og
karm, karmene spændes godt sammen med skruetvinger før sammenskruningen.
Skruer skal monteres fra overkarmen i døren op i underkarmen i sidepartiet.
(se figur 10)

Figur 9

Figur 10
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JUSTERING AF HÆNGSLER
Alle JE-TRÆ døre er udstyret med 4 eller 5 stk. justerbare hængsler på kugleleje.
Hængslerne kører og hviler på en fast skjult kugle i den indvendige hængseltop. Skiverne mellem hængslernes to halvdele skal have
frigang, da døren hviler på kuglen i toppen.
Hængslerne er fra fabrikken færdig justeret i højde, så alle hængsler bærer ens, således at døren svinger let og ubesværet.
Skulle det undtagelsesvis være nødvendigt at justere hængslerne er fremgangsmåden følgende:
1. Låseskruerne i siden af hængslerne løsnes.
2. Med juster-skruen i bunden af hængslerne, kan døren nu hæves eller sænkes til
den ønskede dør højde er opnået, hvorefter låseskruerne spændes til (se figur 9)
Vær opmærksom på at alle hængslerne bærer.

Stålramme
Fast stålkugle
Smørehul
Hul til monterings skrue
Ståltap
Låseskrue

Justerskrue
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VEDLIGEHOLDELSE
Almindeligt snavs, støv ect. afvaskes efter behov med rent vand. Tilsæt aldrig rengøringsmidler eller salmiak. Døren aftørres med en fnugfri klud.
Døren efterses hver 2. måned. Behandlingen skal være intakt på alle flader og kanter.
Er der tegn på farveændring, begyndende ru overflade eller begyndende små sprækker, bør døren behandles. Vær specielt opmærksom på nederste halvdel af døren,
den er altid mest udsat.

Behandling af naturtræ
1. Afmonter greb
2. Rengør overfladen med grundrengøringsmiddel, lad træet tørre.
Foretag en let matslibning med finkornet sandpapir (korn 180 eller finere) på langs
med træets åretegninger, aldrig på tværs og aldrig med ståluld.
3. Overfladen afstøves grundigt, og affedtes med en spritvædet klud, vandig transparent træbeskyttelse påføres med en god blød pensel.
Først behandles omhyggeligt endetræ og kanter, herefter de rene flader.
Stryg altid på langs med åretegninger og vådt i vådt, herved undgås synlige overlapninger.
Undlad at arbejde i stærk solskin eller ved høj varme.
Tætningslister må ikke påføres træbeskyttelse.
Døren bør have mindst 2 behandlinger med min. 1 døgns interval. Husk altid let slibning mellem behandlinger
Dørens indvendige side er færdigbehandlet fra fabrik med vandig laserende træbeskyttelse og kræver umiddelbart ingen vedligeholdelse.

HUSK:
Garantien dækker ikke mod evt. kommende skader på overflader, herunder revner og
misfarvning. Træ har en naturlig tendens til at revne og ændre farve i vejrliget. Men
god og opmærksom vedligeholdelse vil bremse vejrligets nedbrydning af træet mest
muligt.

For mere detaljeret beskrivelse se vedlagte
”VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR JE-TRÆ FACADEDØREN”
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