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Sjekkliste

Terskelens ytterkant maks 5mm utenfor solid underlag
Avretting og understøtte foretatt

1. Følg monteringsanvisning som er festet på glasset. Vær spesielt
oppmerksom på diagonaler og at døren monteres helt i lodd. Dette er
et stort produkt, små unøyaktigheter vil kunne føre til funksjonsfeil.
2. Denne døren er levert med lav glassfiberarmert terskel som
tilfredsstiller universal utforming. Det er avgjørende at underlaget er
solid, helt jevnt og i vater under hele terskelen. Underlaget må være
trykkfast nok til å bære vekten av døren uten at terskel deformeres.
Avrett underlag med avrettingsmasse om nødvendig. Fjern
emballasjebord under terskel før montering. Påfør fugemasse.
3. Må ikke monteres så langt ut i vegg at der ikke er støtte i side fra
stender.
4. Stem av døren helt nede ved terskel med klosser eller motgående kiler.
Gjør det samme i topp etter at du har sjekket at klaringer mellom
dørblad og karm er helt jevn helt fra topp til bunn på låsside, og at
døren er i lodd inn/ut. Viktig: Husk at det alltid skal være klosser eller
motgående kiler bak hver monterings skrue (i hele karmen bredde 109
mm) slik at karmen ikke utsettes for krefter som fører til at den går opp
i hjørnesammenføyningen eller vris utvendig.
5. Klaringer. Toppkarm må ikke belastes. Det må ikke klosses eller kiles
mellom toppkarm og bærebjelker ovenfor.
6. Monter vrider på dørblad. Pass på at «skiltet» står helt rett før det
skrus til med godt moment. Test døren før dytting av isolasjon og
foringer/listverk monteres.
7. IKKE bruk skum til tettestoff mellom karm og veggkonstruksjon
8. Angående vindtetting og vannblikk henvises det til gode eksempler i
Byggforsk detaljblad.
9. Vedlikehold: Se til at glideskinnen alltid er fri for støv og skitt.
Bevegelige beslag oljes med jevne mellomrom, minimum 1 gang pr. år.
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Beslag mot vanninntrengning
Montert solid understøtte
Fuging/Vindtetting

Fugemasse

