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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
OBS! Garantier gäller endast om skötselföreskrifterna följs! Skador som orsakats av
dåligt underhåll eller felaktig ytbehandling täcks ej av Kaski Dörrar garanti.

Före installation
Lagring skall ske på torr och ventilerad plats. Se till att det inte bildas kondens i förpackningen. Dörren skall
förvaras på ett sådant sätt att beslagen inte skadar dörren. Kontrollera att produkten är den rätta och att
karmen är oskadd.

Skötselinstruktion täckmålade produkter
En Kaski ytterdörr kommer färdigbehandlad från fabrik. Produkterna är ytbehandlade med utomhusbeständiga
färger som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög beständighet
mot de ﬂesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. För att få maximal hållbarhet bör den målade ytan
rengöras med jämna intervaller eller vid behov.

Rengöring och underhåll
Som regel krävs enbart rengöring om det inte är skador eller om förslitningen varit onormal. Använd allmänt
förekommande rengöringsmedel (ej alkaliska), t ex diskmedel. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel
som tar bort mögelsporer. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan (lösningsmedel, skurpulver,
stållull). Fönsterputsmedel som innehåller aminer t.ex. ammoniak kan ge en kulörförändring. Fukta ytan
nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars ﬁnns risk för att ränder uppstår – eftertorka.
För att bibehålla produktens lyster rekommenderas en behandling årligen med något i handeln förekommande
bilvax. Detta underlättar även rengöring. För glasade produkter skall regelbunden kontroll av silikon alternativt
gummitätning mellan glas och yttre glaslist göras. Tätningen får inte vara skadad så att fukt kan tränga ner
i dörren. Har otätheter uppstått skall dessa läggas i med silikon för utomhusbruk. Tröskel skall oljas med
träolja en gång om året. Damma eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid behov kan tröskel slipas med ﬁnt
sandpapper i träﬁbrernas riktning före oljning. Lås skall smörjas med fett ca två gånger per år, typ ASSA
låsfett. Gångjärn kan justeras i höjdled med nyckel och ska smörjas med låsfett minst en gång om året.

Bättring
Täckmålade dörrar skall kontrolleras årligen, första gången senast efter två år. Finns det blåsor, sprickor, ﬂagor
eller om färgen har skadats på annat sätt, skall underhållsmålning utföras omgående enligt följande:
• Slipa bort sprucken och löst sittande färg.
• Tvätta dörren med en mild alkalisk produkt.
• Spackla skador med alkyd- eller lackspackel anpassat för användning utomhus.
• Mindre skador penselbättras med en av fackhandeln rekommenderad alkyd- eller akrylatfärg för
utomhusbruk i lämplig kulör och glans. Större skador kräver som regel spackling, slipning och total
ommålning.Testa lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den
tänkta produkten är förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen.
• Måla inte vid regn, när luften är fuktig eller om färgytan och underlaget är fuktig. Låt ytorna och underlaget
torka ordentligt före behandlingen.
• Vid tejpning tänk på att följa efter tillverkarens instruktioner och att tejpen måste ha motstånd mot fukt och
UV-ljus. Ytorna måste vara rena och torra samt att avlägsna maskeringstejpen så snart som möjligt, senast
efter 3–4 dagar.

