VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR

JE-TRÆ FACADEDØREN
MALET OVERFLADE
Læs omhyggeligt hele denne vejledning
Deres dør er malet i følgende farvekoder nr.
Karme
Forside
Bagside

RAL nr. / NCS nr.: _______________________
RAL nr. / NCS nr.: _______________________
RAL nr. / NCS nr.: _______________________

Bemærk: vi har medsendt en lille dåse reparationsmaling.

Vi vil anbefale, at De giver Deres JE TRÆ Facadedør et grundigt eftersyn hver 2. måned, hvor de ser efter på alle flader og hjørner, om
behandlingen er intakt. Er der tegn på farveændring eller på begyndende små sprækker, bør De omgående behandle Deres dør. Hvis De
venter, bliver døren skadet. Vær specielt opmærksom på nederste halvdel af døren, som altid er mest udsat.
Bemærk: nedbrydningen af overfladen sker langsom, så De har altid mulighed for at behandle Deres JE TRÆ Facadedør før skaden sker.

JE TRÆ Facadedørens malede overflade har normalt en levetid på mellem 2 og 4 år. Hvor ofte JE TRÆ Facadedørens forside og karme
skal males, afhænger af naturen. Sol og vand er de største farer. Disse to faktorer nedbryder først overfladen og derefter træet. JE TRÆ
Facadedøre som sidder ubeskyttet og får meget sol, kræver ekstra opmærksomhed og vedligeholdelse (på sydvendte facader kan dørens
forside i mørke farver, blive op til 60 grader varm)
HUSK: garantien dækker ikke mod evt kommende skader på overflader, herunder revner og misfarvning. En god og opmærksom
vedligeholdelse vil bremse vejrligets nedbrydning af overfladen mest muligt.
Almen daglig vedligeholdelse: almindeligt snavs og støv og andet, afvaskes med rent vand.
Tilsæt aldrig rengøringsmidler eller salmiak
Til sidst aftørres døren med en fnugfri klud
Fremtidig vedligeholdelse:
1.
2.
3.
4.
5.

afmontér greb
døren afvaskes efter ovennævnte retningslinjer.
herefter skal overfladen tørre helt.
derefter foretages en let mat-slibning med medsendt finkornet sandpapir
overfladen renses omhyggeligt for slibestøv

Vi har til Deres dør anvendt en acrylmaling og vi vil foreslå at De efterbehandler med en halvblank acrylmaling i god kvalitet
•
•
•
•
•

Stryg altid med en god pensel og arbejd vådt i vådt, herved undgår de synlige overlapninger.
Undgå at male i stærk solskin eller høj varme.
Dørens indvendige sider kræver normalt ikke efterbehandling, kun ved skader og slitage.
Tætningslister bør ikke påføres maling ved vedligeholdelse.
Undgå at lukke døren før behandlingen er helt tør.

GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
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