Monteringsvejledning
Hæveskydedøre i træ og træ/alu

Ved hæveskydedøre skal der være mindst 10 mm
luft mellem overkarm og rem af hensyn til eventuel
nedbøjning af overliggende rem. Der må ikke anvendes fast underlag ved fastgørelsespunkterne i overkarmen, ej heller fuges med mørtel.
Hæveskydedøre skal fastgøres for hver 900 mm
både i side-, top- og bundkarm. I side- og bundkarm
opklodses bag fastgørelsespunkterne. I bundkarm
skal der endvidere opklodses yderst (under hver sidekarm) og under køreskinnens fikspunkter, så
bundkarm er vandret og snorlige. I sidekarmen skal
der altid være en supplerende opklodsning bag slutblikket som passiv sikring mod indbrud. Der må ikke
benyttes montageskum til hæveskydedøre. Til hæveskydedøre i træ/alu medfølger 3 propper til at dække skruehullerne i alu listen.
Ved afmontering af dørrammen: rammen løftes op
og vippes ud forneden.

Fuger
Fuger skal udføres efter de anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Se mere herom på www.fugebranchen.dk.
Under arbejdet med placering af isoleringsmaterialet
(stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon.
Ved træ/alu elementer må der ikke fuges på
aluminiumskappen af hensyn til ventilation/
dræn af trækonstruktionen.
Vær altid opmærksom på eventuelle drænhuller i
bundkarm, som skal være frie.
Træ

Træ/Alu

Brugervejledning
Lukket

Betjening: Hæveskydedøre betjenes ved at dreje
grebet 180° nedad, hvorved døren hæves og kan
skydes til side. Døren kan sænkes og fastholdes i vilkårlig position, men er kun aflåst i lukket, sænket
stilling (greb opad).

Dækplade
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justeres

Adskillelse af karm og ramme: Rammen løftes op og
vippes ud forneden.
Åben

Justering: Afhængig af årstidernes skiften kan mindre justeringer være påkrævet.
Vedligehold: For at få døren til at gå lettere kan
styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline.
Lukkebeslaget og ruller smøres mindst en gang om
året – eller efter behov. Det er desuden vigtigt, at
køreskinnen i bunden holdes fri for blade og snavs.
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