
 
 
 

Vedligeholdelse af RAW indvendige og udvendige døre og karme 

Indvendige døre og karme 
Hængsler 
Hængsler smøres efter behov, dog mindst én gang om året. Hængslerne er smurte ved levering, men ved evt. 
justering af højden bør hængslerne samtidig smøres med en smule konsistensfedt eller syrefri olie. 
 
Dørstopper 
NB! Bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af dørens bredde, målt fra hængslet. 
 
Låse 
Låse er engangssmurt fra fabrik og skal ikke behandles yderligere. 
 
Vedligeholdelse og reparationer på færdigmalede, indvendige døre og karme 
Det kan være nødvendigt at reparere mekaniske skader og ridser. Følg denne vejledning: 

1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse. 
2. Slib med korn 150-240 sandpapir. 
3. Mal overfladen med træmaling, glans 20 til 50 (dørens standardfarve= Hvid, NCS S 0502-Y). 

Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering på et værksted for bedste resultat. 
 
Rengøring 
I første omgang rengøres malede døre med klud og varmt vand. Efter behov kan de i husholdningen normalt 
forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler anvendes. Brug ikke skurepulver og lignende midler 
med slibende effekt. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med alm. forekommende rengøringsmidler uden 
slibende effekt. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Rengøringsmidler må ikke indeholde sprit, 
opløsningsmidler, klor eller salmiak. Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte metoder – altid 
tørres af på hele fladen. 
 
Døre til badeværelser 
Døre til badeværelser skal altid forsegles i bunden med syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke dette er bestilt 
fra fabrik. Aftør altid døren efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren. 
Bundens forseglingen skal jævnligt vedligeholdes, mindst 1 gang om året. 
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Vedligeholdelse af RAW indvendige og udvendige døre og karme 

Udvendige døre 
 
Udvendig døre med glas 
Sørg jævnligt for, at alle forseglinger altid er helt intakt. Brug klar silikone til udvendig brug til reparationer af 
forseglinger. Ved pudsning/rengøring af glas på partier, skal der sikres, at der ikke løber vand ned mellem glas og 
glasliste. 
 
Bundstykke 
Lakeres efter behov dog min. 1 gang årligt. OBS: Bør foretages så hyppigt, at lakken ikke gennembrydes, da 
bundstykkerne så vil blive mørke. 
Gummibundstykker + tætningslister rengøres med sæbespåner eller brun sæbe. 
 
Hængsler 
På massive døre og yderdøre anvendes tapgående hængsler på hvilke der findes en horisontal slids på dørdelen, som 
har 2 formål: Højdejustering og smøring. 
 
Højdejustering: 

1. Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af). 
2. Placér en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen. 
3. Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af hængslet. 
4. Justeringsbrikker findes i i 1 og 1,5 mm, er hærdede og modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. 

Samtlige hængsler skal justeres ens. 

Smøring: 
Hængsler smøres efter behov dog min. én gang årligt. Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før en 
smule konsistensfedt eller syrefri olie igennem slidsen. 
 
Tætningslister 
Rengøres jævnligt med almindelig forekommende milde vaske- og opvaskemidler. 
OBS! Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, da gummilisten risikerer at krympe. 
 
Vedligeholdelse og reparationer på færdigmalede, udvendige døre 
Vedligeholdes som øvrigt udvendigt træværk. Vær særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må have mekaniske 
skader og skal have en tætlukkende behandling, som forhindrer, at fugt kan trænge ind i finéren og i kanterne. 
Reparation kan foretages som følger: 

1. Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse til udendørs brug. 
2. Pudsning med korn 150–240 sandpapir i træets åreretning. 
3. Maling af overfladen med maling til udvendige døre og vinduer. 

 
 

RAW A/S, 01-02-2018 


	Vedligeholdelse af RAW indvendige og udvendige døre og karme
	Indvendige døre og karme
	Vedligeholdelse af RAW indvendige og udvendige døre og karme

	Udvendige døre

