
 
 
 

Skötsel av RAW invändiga och utvändiga dörrar och karmar 

Invändiga dörrar och karmar 
Gångjärn 
Gångjärn ska smörjas efter behov, dock minst en gång om året. Gångjärnen är smorda vid leverans, men vid ev. 
justering av höjden bör gångjärnen smörjas samtidigt med lite syrefri olja. 
 
Dörrstoppar 
OBS! Bör aldrig monteras närmare gångjärnet än 2/3 av dörrens bredd, mätt från gångjärnet. 
 
Lås 
Låsen är engångssmorda från fabriken och ska inte behandlas ytterligare. 
 
Skötsel och reparationer av färdigmålade, invändiga dörrar och karmar 
Det kan vara nödvändigt att reparera mekaniska skador och repor. Följ denna instruktion: 

1. Större skador i karm och dörr spacklas med syntetisk spackelmassa. 
2. Slipa med sandpapper med kornstorlek 150–240. 
3. Måla ytan med träfärg, glans 20–50 (dörrens standardfärg = vit NCS S0502-Y eller S0500-N). 

Vid repor i själva dörrplattan (på ytan) rekommenderas en omlackering i en verkstad för bästa resultat. 
 
Rengöring 
i första omgången rengörs målade dörrar med trasa och varmt vatten. De vanliga hushållsprodukterna för tvättning, 
diskning och övriga milda rengöringsmedel kan användas efter behov. Använd inte skurpulver eller liknande medel 
med slipande effekt. Fettfläckar, skokräm och liknande torkas av med vanliga rengöringsmedel utan slipande effekt. 
Starkare lösningsmedel ska inte användas. Rengöringsmedel ska inte innehålla sprit, lösningsmedel, klor eller salmiak. 
Omedelbart efter rengöring ska ytan – oavsett använda metoder – alltid torkas av på hela ytan. 
 
Dörrar till badrum 
Dörrar till badrum ska alltid förseglas i botten med syntetisk lack eller båtlack, om detta inte ingår i 
fabriksbeställningen. Torka alltid av dörren efter bad så att kondensvatten inte kan samlas i dörrens underkant. 
Bottenförseglingen ska underhållas regelbundet, minst 1 gång om året. 
Det finns också speciella bottendelar avsedda för karmar i våtrum, som säkrar ventilation under dörrbladet. 
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Skötsel av RAW invändiga och utvändiga dörrar och karmar 

Utvändiga dörrar 
 
Utvändiga dörrar med glas 
Se regelbundet till att alla förseglingar alltid är helt intakta. Använd transparent silikon för reparationer av 
förseglingar. Vid putsning/rengöring av glas på partier, ska det säkras att det inte rinner vatten mellan glas och 
glaslist. 
 
Bottendel 
Lackeras efter behov dock minst 1 gång om året. OBS: Bör genomföras så ofta att lacken inte genombryts, då 
bottendelarna annars mörknar. 
Gummibottendelar + tätningslister rengörs med tvålflingor eller brunsåpa. 
 
Gångjärn 
På massiva dörrar och ytterdörrar ska tappbärande gångjärn med en horisontal slits på dörrdelen användas, vilket har 
2 syften: Höjdjustering och smörjning. 
 
Höjdjustering: 

1. Lyft dörren 5–10 mm (den ska inte lyftas av). 
2. Placera en eller flera justeringsbrickor genom slitsen. 
3. Sänk tillbaka dörren och justeringsbrickan faller på plats på toppen av gångjärnet. 
4. Justeringsbrickor finns i storlekarna 1 och 1,5 mm, de är härdade och stor emot slitage lika väl som 

gångjärnets tappar. Samtliga gångjärn ska justeras på samma sätt. 

Smörjning: 
Gångjärn ska smörjas efter behov, dock minst en gång om året. Gör på samma sätt som vid höjdjustering. Applicera 
lite konsistensfett eller syrefri olja igenom slitsen. 
 
Tätningslister 
Ska rengöras regelbundet med vanliga milda tvätt- och diskmedel. 
OBS! Använd aldrig petroleumbaserade produkter, då gummilisten riskerar att krympa. 
 
Skötsel och reparationer av färdigmålade, utvändiga dörrar 
Underhålls som övrigt utvändigt trä. Var särskilt noggrann med dörrplattan, som inte får ha mekaniska skador och ska 
ha en tätslutande behandling, som förhindrar att fukt kan tränga in i faneret och i kanterna. 
Reparation kan genomföras enligt följande: 

1. Mekaniska skador spacklas med syntetisk spackelmassa för utomhusbruk. 
2. Putsning med sandpapper med kornstorlek 150–240 i fiberriktningen. 
3. Målning av ytan med målarfärg för utvändiga dörrar och fönster. 
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