Montering klassad dörr

En riktigt monterad dörr och karm är helt avgörande för att dörren ska fungera och uppfylla
föreskrivna brand och ljudkrav. Dörr bör ej monteras i rum med relativ fuktighet över 70%.
1.) Kontrollera med vattenpass att underlaget är i våg.
2.) Montera ihop karmen med skruv 4x50mm eller liknande. (bild 1)
3.) Karmen kilas in med parvis placerade kilar vid karmens 8 förborrade fästpunkter. (bild 2)
4.) Fogen mellan karm och vägg bör vara mellan 5 - 20mm karmen monteras med skruv 5,5x50-60mm
eller karmskruv.
5.) Mellanrumet drevas med stenull (densitet ca. 40 kg/m³) från båda sidor. Även tröskeln.
6.) Är dörren klassad Sa eller Sm (Brandgastät dörr) skall mellanrummet också förseglas med fogmassa
från minst ena sidan.
7.) När karmen är monterad ska den vara rätt i lod och våg. (bild 2)
8.) Kontrollera även att diagonalmåtten är lika långa. (bild 2)
9.) Är dörr eller karm levererad med tätningslist, kontrollera att dörrbladet ligger an mot tätningslisten.
10.) Slutbleck och gångjärn justeras så att dörrbladet sluter tätt och bildar en jämn springa mellan
karm och dörrblad runt om. (bild 3, 4, 5 )
1.) Karmmontering till pardörr gäller samma som för enkeldörr .
2.) Montering av slutbleck till kantregel, färga in kolvens ändplan (bild 6) stäng anslagsdörren pressa
ut kantregelns låskolv så att det blir ett avtryck i tröskel, överstycke, borra och hugg ut för slutblecket.
3.) Kantreglarna i anslagsdörren justeras in så dom låser ordentligt, slutblecket i anslagsdörren
justeras så gångdörren sluter tätt. (bild 5, 7)
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samt de handlingar som legat till grund för bevisen.
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