
 

 

 

Monteringsanvisning Ytterdør B30                27.09.2016 Verson 2 

  

Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at 
denne blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov. 

Det skal ikke foretas fresing , skjæring eller annen bearbeiding av dørblad og karm utover det 
som sertifiseringslisensen omfatter. Dørene bør ikke monteres i rom med relativ 
luftfuktighet over 70% . Fuktigheten under montering kan påvirke resultatet. Reklamasjoner 
som skyldes at døren er galt montert , kan ikke produsenten ta ansvar for. 

Det skal ikke brukes andre beslag enn det som gjelder for sertifiseringslisensen. 

 

Montering i vegg 

1. Kontroller at underlaget til karm/terskel er i vater og at terskelen er godt 
understøttet. 

2. Karm og dørblad settes i åpning. Monterte justeringshylser i karm skrues mot 
stender/vegg. ( 10mm umbrako ) Karmen monteres inn med kiler , dette for å støtte 
mellom stender/vegg og karm. 

3. Kontroll at døren går lett og at sidekarmene er i lodd. 
4. Justeringshylsene ( 6 stk ) festes med skruer ( 4,5 x 60mm) til stender. Etterjusteres 

ved å dreie hylsen. Da vil karmen gå mot eller fra stender. 
5. Fuge mellom stender og karm skal være maks 14mm minimum 10mm. 
6. Det skal dyttes mellom stender og karm med ikke brennbar isolasjon av type 

Rochwool / Glava ,min 36 kg/kbm. Se til at dyttingen blir tett og jevn. Skum skal 
IKKE brukes. 

7. Påse at det er jevnt press på tettelisten rundt hele døren. Sluttstykket justeres etter 
behov. 

8. Det skal være listverk på minimum 1 side 
9. Ved B30 selvlukkende skal pumpe av type ” Dorma TS 82 ” benyttes. Denne skal 

monteres på dørbladet. Montering skal skje ihht pumpens monteringsveiledning. 

Byggdokumentasjon: 

Døren er montert ihht denne monteringsanvisning : Dato: ……………... 

                                                                                                 Sign: ……………………………………………… 

 

                 



 

 

 

Montering B30 ytterdør mot vegg.                                            

 

Klaring mellom dørblad og Karm 
Hengselside 1 mm , Låsside 4 mm , oppe 3 mm , nede 4 mm    

Hovedlås. 

Den leverte låskassen kan om ønskelig byttes ut mot en annen låskasse ihht 
spesifikasjonen nedenfor. 

ASSA/TV : 565 , 8765 

Tilleggslås 

Døren kan leveres klargjort for tillegslås  som står spesifisert under her. Dette må da 
monteres på byggeplass. 

ASSA : 9788 

Kontaktinformasjon:   
Bindalsbruket AS  , Sørfjordveien 5   7980 Terråk 
Tlf +47 75 03 48 00  mail: post@bindalsbruket.no  

Vegg 

Justeringshylse 

Rockwool Isolasjon 

Tettelist 

Dørblad 

Karm  

Brannhemmende list 

 


