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Invändiga/utvändiga ståldörrar

Introduktion
För att man ska få bästa möjliga resultat med en ståldörr från Safco, ska dörren monteras av
en kvalificerad hantverkare. Små fel vid monteringen kan få stora inverkningar på dörrens
användning.
Vid montering av dörren i en ytter mur, måste man vidta rimliga åtgärder för att skydda den målade ytan
mot snö, regn och sol.
Verktyg och redskap:
Ståldörrar kan levereras med och utan adjufix monteringsbultar.
Denna guide utgår från ståldörrar med adjufix monteringsbultar (se bilden) – om
dörrarna levereras utan adjufix monteringsbultar används kilar och klotsar
istället.
För justering av adjufix används en 10 mm unbrako-nyckel. Karmskruvar ska
monteras genom adjufix-bultarna.
Plastproppar till hålen i karmen medföljer.
Installationen:
1. Kontrollera följande före installation av dörren:
a. Måtten på dörren passar med vad som beställts, och med murhålet i väggen.
b. Skador eller fel på dörren vid transport. (Vid transportskada se
försäljnings- och leveransvillkoren)
2. Vid montering av ståldörren är det viktigt att ytan inte skadas.
3. Installera ståldörren i murhål. Detta görs på följande sätt:
a. Häkta dörren av karmen
b. Klotsa upp bottenstycket till karmen vågrätt
c. adjufix för justering mot gångjärnssidan är i lod, och spalten mellan karm och murfals är jämn.
d. För borrhålet genom adjufixen och skruva sedan fast karmskruven i hålet. Gör samma
sak för all adjufix-bultar på gångjärnsidan
e. Häkta fast dörren på karmen
f. Adjufix på karmens låssida justeras intill karmen och dörren sluter tätt och jämnt (öppna
och stäng dörren och kontrollera regeln i slutblecket)
g. Därefter fästs karmen med karmskruvar.
h. Montera sedan de medföljande plastpropparna i alla förborrade hål
i. Klotsa upp mitt under bottenstycket
4. Spalten mellan karm och murfals ska fyllas med följande:
a. Isolering
b. Backstopp
c. Elastiska fogar (brandfogar ska användas om dörren ska användas som branddörr)
5. Installationen är nu färdig.
6. Efterjustering
a. Efter några månaders användning kan en efterjustering krävas.
b. Detta gör man genom att justera karmskruvar/adjufix, enligt beskrivningen ovan.

