FDV-DOKUMENTASJON
mai 2021
1310

DDF AS

Innerdør Kompakt formpresset
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Dørbladet er 40 mm tykt. I tillegg kommer evnt. profilen på sprossene på glassdørene.
Ramtre 34x27 mm.
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.
Hardpresset spon innside.
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvitmalt tre. Glass klart 4 mm herdet

Dimensjon:

Se nettsiden www.ddf.no.
Standard størrelser:
Tette dører: M7-9x19-21, 10x20-21.
Glassdører: M8-10x20-21
Sidefelt m/glass: M4/8/9/10x20-21

Farge:

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling:

Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.
Formpressede dører produseres ut fra samme plate slik at
profilene på dørene er like, mens rammen i ytterkant av
profilen varierer utifra bredde og høyde på døren.

NOBB varenummer:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det ogå brukes rengjøringsmidler (f. eks.
oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.
Ettersyn/kontroll
Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behod strammes
skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller
sluttstykke reguleres slik aat døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.
Dører til baderom:
Dør til bad skal forsegles i bunnen med båtlakk eller syntetisk lakk hvis ikke dette er bestilt ferdig fra fabrikk.
Etter dusjing/bading må døren tørkes av slik at kondensvann ikke setter seg i underkant.
Forseglingen i bunnen skal vedllikeholdes jevnlig eller minst 1 gang i året.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.
Garanti og vilkår
Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper. Transportskader som ikke er anmerket
fraktbrev ved mottak vil ikke bli erstattet, dette i henhold til transportørenes regler. Innvendige dører er ikke vanntette og dekkes
ikke av garantien ved feil grunnet fuktskader.
Fuktbestandighet
Renholdsvennlighet
God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)
Øvrige opplysninger
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4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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DDF AS
Lerpeveien 19
3036 Drammen
32 20 81 60
post@ddf.no
www.ddf.no

