Vedligeholdelse af nye ADVANCE-LINE yderdøre
Malede yderdøre
Produkterne er malet med vejrbestandige malinger, som opfylder strenge krav til dækkeevne,
ridse- og slitagebestandighed og udseende samt høj bestandighed over for de fleste
husholdningskemikalier, olier og opløsningsmidler.

Reparationer
Mindre skader repareres nemmest med en pensel og alkyd- eller akrylmaling til udendørs brug i en
passende kulør og glans.
Større skader kræver som regel spartling, slibning og total ommaling. Udfør først en test på et
mindre parti, f.eks. på dørens bagkant, for at sikre, at det tiltænkte produkt er forenligt med den
oprindelige overfladebehandling.
Undgå at male i regn eller når produktet er fugtigt.

Rengøring
Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel.
Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler
som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv.
Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår
rande. Tør efter.
Vedligehold
Som regel kræves der kun rengøring , medmindre der er opstået skader eller døren har været
udsat for unormal slitage. For at bevare produktets glans anbefales dog en årlig behandling med
en almindelig autovoks. Det gør også rengøringen lettere.
Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold – disse faktore påvirker produktets finish. En
sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm.
Panel dør lakeret:
Produktet er bejdset og efterfølgende lakeret, som gør produktet vejrbestandigt.

Reparationer
Skader repareres nemmest med et reparationssæt som består af bejdse og lak – kan rekvireres hos
Swedoor Jeld-Wen.
Større skader kræver som regel slibning, der slibes let med fint sandpapir. Slibestøvet børstes og
tørres væk. Derefter påføres bejdse og lak.
Undgå at male i regn eller når produktet er furtigt.

Rengøring
Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel.
Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler
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som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv.
Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår
rande. Tør efter.
Vedligehold
Som regel kræves der kun rengøring , medmindre der er opstået skader eller døren har været
udsat for unormal slitage.
Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold – disse faktore påvirker produktets finish. En
sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm.

Bundstykke
Bundstykket er overfladebehandlet med træolie, som har en god rådbeskyttende virkning.
Rengøring
Støves eller tørres af med en let fugtig klud.
Vedligehold
Som regel kræves der kun let rengøring, medmindre der er opstået skader eller bundstykket har
været udsat for unormal slitage. Om nødvendigt kan bundstykket også slibes let med fint
sandpapir. Slibestøvet børstes og tørres væk. Derefter påføres træolie eller transparant
træbeskyttelse beregnet til indendørs brugt såfremt træbundstrk sidder indvendigt/ til udendørs
brug såfremt træbundstykket sidder udvendigt, til overfladen er mættet.

Sparkeplade:
Rengøring
Støves eller tørres af med en let fugtig microfiber klud.
Vedligehold
Som regel kræves der kun let rengøring, medmindre der er opstået skader eller sparkepladen har
været udsat for unormal slitage.
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