
Skötselanvisning Dooria innerdörrar
Trä är ett levande material som påverkas octr förärdras vid fukt- och temperdurväxlirqar- Se tiil att häla
rummets tamperatur och relativa luftfuldghet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god
ventilation För att undvka allt för stora Erelser i trämaterialet sIGII relatfua fukigheten ffi trara inom
intenrallet s)-60%. Eftersom det är innerdönar börsamma ldimat råda på båda sidor.
Var observarrt på olika lräslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repl€rslighet, firg
m m. S§dda dönen mot väE och torka bort allt splll omedelbarl

Städning
Görtifi nnin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstonunstycke avEgsnar de fiestatorra
partiklar. Fukttorkning med en hårt urwiden skurduk utförs vid bslp\r. ! vattnet kan tillsättas några droppar
såpa etler milt syntetislct rengörings medel, §p handdiskrnedelutan anrnoniak
Använd aldrig genomvåt tasa liink på att wida urden fårl

Klarlackerade, Iaserade, betsade eller täckmålade dörrar.
Underhåll
Dönens lmlryta underhålh gsnom överlackerlng vid behov. En förutsåttning ärattdörren ej behandlats med

i vä( eller polish.
Före lackering skall dönen mellanslipas med fint slippapper/stipnät 150 eller finare. Dönen dammsugs
noggrant och torkas arr med en luddfri, urwiden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god
kvalitet.

Benovering, Skador kan överlackeras efter rengöring och en tätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att
dörren ei behandlats med rrax eller pollsh. Om sA år fallet måste det tid§are lackskildet helt slipas bort före
behandling.

Fläckborttagning
Avlägsnaflekar lnnan de hunnit torka In i lacken octr eftertorka om nödvändlgt med rentvatten. ArNärd en
vä urwiden trasa
En lacksad don skadas av for mycket och hstt vatten, starka reng<iringsmedel som t.ex perldoretylen,
thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedet med stor försiktighet
OBS! Slipnirg med stålull oc*r sl«rnylon l<an repa lacken.

Fläck
av:

Choldad, fett, frut(
glass, grädde, jui@,
kafie, läSk, safi, te, vin,
ägg, ö1, o<krementer,
kiikningar, urin

Äsfalt gummi,
olja, skolaäm,
sot, wåmre
flåckar av
choldad och fett

Färgkitor,
Iäppstift,
tusch

las
bort
med:

NeWah eller svagt
altsliskt
rengöringsmedel utan
ammoniakutspätt i
ljummetvatten

Tvättnafta,
lacknafta

T-sprit 50%
(späd med
vatten)

Stearin,
tuggummi

ivi"pr"i""ll*
lägg en
plastpåse
med isbitar
påfläcken.
Shapasedan
försiHigrt-

l(altt
vatten

OBS! Bearlrctad yta får nästan alttid annorlunda rnseende efter bäItinCU
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