
RENGØRING AF DØROVERFLADEN INSTRUKTION

ASMODAS DØRE
VEDLIGEHOLDELSE &
RENGØRINGSVEJLEDNING

Regelmæssig vedligeholdelse af din Asmodas 
dør er nødvendigt for jævn ydeevne, god 
funktionalitet og øge din dørs liv.

FORSIGTIG: Brug aldrig slibende eller opløsningsmiddel type rengøringsmidler som terpentin, benzin, 
petroleum eller maling fortyndere til rengøring af dørflader, da det kan ødelægge finishen.
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Døre er en mekanisk enhed og som enhver anden mekanisk 
enhed de har brug for regelmæssig forebyggende 
vedligeholdelse. Alle typer døre skal smøres og rengøres 
mindst to gange om året til normal vedligeholdelse.

Den relative luftfugtighed af dørene i de lokaler, hvor de 
holdes, må ikke overstige 60%. Producenten påtage sig 
ikke ansvaret for deformation, afbøjning, udbulning af 
dørdekorationspanelerne; hardware, malet metaldele og 
hængsler på grund af utilstrækkelig ventilation af 
værelser eller overdreven relativ luftfugtighed. Der må 
ikke være nogen kemisk aktivitet i de lokaler, hvor døre 
holdes.

• Lås og lås cylinderen op med ubeskadiget nøgle.
• Sørg altid for at trykke nøglen ind, indtil den rammer 
angriberen.
• Drej aldrig nøglen kraftigt, den skal dreje let. 
• Åbn døren med dørhåndtaget, ikke ved at trække drejet 
nøglen.
• To gange om året sprøjtes cylinder med smøremiddel for 
at udføre sin vedligeholdelse. Forkert brug af 
smøremidlet kan beskadige cylinderen. Kontakt en 
cylinderproducent for mere specifik vedligeholdelse. 
• Vask ikke cylindrene med kemiske rengøringsmidler 
• Mal ikke cylinderoverflader.
• Åbn ikke døren med en afmonteret låsestrop.

GENERAL INFORMATION

CYLINDERPLEJE

• Det sted, hvor dørene er installeret, skal være periodisk 
ventileret.
• Væsker må ikke komme på dørpakninger.
• Det er forbudt at åbne døren, hvis der er under døren er 
hårde genstande.
• Det er forbudt at placere genstande i døråbningerne 
eller fyld dem med væske.

• Til udendørs brug skal hængslerne smøres med specielle 
ikke-rustbærende smøremiddel.

HÆNGSEL PLEJE

GRUNDLÆGGENDE DØRPLEJE

• Bor ikke i låsen.
• Mal ikke på frontpladen eller andre detaljer på låsen.
• Vi anbefaler at smøre låsekassens låsebolt en gang om 
året med standard olie.

LÅSE PLEJE

Døroverflader skal rengøres med våd klud uden brugen af 
benzin, acetone eller andre aktive rengøringsmidler. Sæt 
ikke klæbe isolerende mærkater - eller papirstrimler på 
døren.

Når el, alarmsystem eller andet installationsarbejde sker 
gennem dørkarmen, skal dørbladet være åbent. Når der 
udføres nogen form for elektrisk arbejde, skal sikkerhed 
kravene overholdes.
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