
 

 

 

 

MONTERINGSANVISNING YTTERDØR 
Ansvarshavende på byggeplass er ansvarlig for at monteringsanvisning følges, og at den signeres 
slik at den kan inngå som en del av byggets dokumentasjon. 

Korrekt montering av døra er avgjørende for at døra skal fungere. 

Det skal ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av dørblad eller karm. 

Reklamasjoner som skyldes at døra er montert feil, kan ikke produsenten ta ansvar for. 

 

Montering: 

1. Kontroller at underlaget til karm/terskel er i vater, og at terskelen er godt understøttet. Det 
er viktig med god tetting mellom terskel og underlag. 

2. Karmen settes i åpning, og monterte justeringshylser skrues mot stender med 10mm 
umbrako-nøkkel. Karmen må ikke vries. Kontroller at falsmålet i topp, på midten og i bunn 
er likt. 

3. Sett inn døra,- sjekk at klaringene (falsmål) mellom karm og dør er like oppe og nede. 
4. Kontroller at døra går lett, og at sidekarmene er i lodd. 
5. Justeringshylsene festes med skruer til stender. Etterjuster ved å dreie hylsen, - da vil 

karmen gå mot eller fra stender. 
For at etterjustering av døra skal være mulig ved bruk av justeringshylsene, er det 
avgjørende at festepunkter i karm må løsnes før justering. 

6. Fugen mellom stender og karm skal være max 10mm. 
7. Det skal dyttes mellom stender og karm med steinull eller glassvatt. Viktig at dyttingen blir 

tett og jevn, og at det må være en diffusjonsåpen tetting utvendig, og en diffusjonstett 
tetting innvendig side. Hvis det dyttes for hardt på utside på karm, vil karm vri seg og 
klaringen endre seg, og dørbladet vil da ta i karmen. 

      

 

 



 

 VEDLIKEHOLD 

Døra vil holde seg like fin i mange år om den ettersees og vedlikeholdes med jevne 
mellomrom. Rengjøring med vann tilsatt bilsjampo med voks anbefales. Ny 
overflatebehandling er avhengig av bruk og væreksponering. Mindre skader utbedres 
umiddelbart.  

Ellers etter beskrivelse i garantibestemmelsene, jfr. www.bindalsbruket.no 

Funksjon på dør og hengsler må jevnlig kontrolleres og utbedres. Beslag smøres 1-2 ggr i året. 
Hengslene justeres oppover ved å skru på umbrako-skruen i toppen av hvert hengsel. Eller 
løfte av dørbladet for så å legge skiver over hengselbolten. 

Sluttstykket justeres ved å løsne 2 skruer, og da flytte bunnkappen til ønsket posisjon, og 
deretter fest skruene igjen.  

 

BYGGDOKUMENTASJON 

Døren er montert i hht denne monteringsanvisning 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  Lufttetthet:   Klasse 4   
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