
 FDV-DOKUMENTASJON 

                         oktober 2013 

Bygg 1 Produkter as 1310 Innerdører 

Formpressa innerdører Ida, Quattro, Sletten, Kari, Eva/Mia 
 

Side 1 av 2                                                                                             Informasjonen er tilrettelagt av 

© Norsk Byggtjeneste AS                                                                                                                  

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Skinnet er laget av et MDF materiale som er limt og presset på et ramtre bestående av 
fingerskjøtt laminert furu og mdf på ytterkant. Dørbladtykkelsen er 40mm. 
Kjernen i de lette dørene består av honeycomb. 

Kjernen i de massive dørene består av ei trefiberplate. 

 
Innerdørene har låskasse 2014 og metall ”snap-in” beslag på dørblad, karmen har 
justerbart sluttstykke og justerbare hengsler. Alle beslag er hvite.  

Dørene kan leveres i følgende alternativer; tett dør, dør med glassfelt og utenpåliggende 
sprosser av fargeekte PVC, dør med sidefelt og tofløya glassdører.  

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm og leveres som klart, frosta, sota. 
 

Dørene leveres hvitmalt som standard, andre farger på bestilling.  

 

Karmene er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri 
furu. Karmene er malt med 2-komponent syreherdende maling. 
Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.  

    
   Kari            Kari HW 

 

 
Sletten HW SF 

NOBB varenummer: 

 
Dimensjon: 

 
Farge: NSC S 0502-Y 

Overflatebehandling: Dørblad har vannbasert maling, karmene syreherda maling 

Øvrige opplysninger: 

   

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/mildt såpevann.  Ikke bruk slipemiddel. 

På baderom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant av døren. 

Ettersyn/kontroll 

Justering av hengsler. 

Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie.  

 

Ved skader kan det sparkles og pusses med fint sandpapir. 

Maling av dørblad med vannbasert maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.  

Maling av karmer med syreherdet maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5. 

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på www.bygg1.no 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 10 år 

 
Garanti og vilkår 

Garantier gjelder i henhold til Norsk Standard 

To års garanti mot fabrikasjonsfeil. 

Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/ forskjeller i fukt/ temperatur. 

Dersom dørene slår seg som et resultat av dette, gjelder ikke garantien. 

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt. 
 
Fuktbestandighet 

Produktet tåler moderate mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider. 

 
Renholdsvennlighet 

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate). 

 
Øvrige opplysninger 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Bygg 1 Produkter AS 

Postadresse Industrivegen 32 

Postnr. og poststed 6155 ØRSTA 

Telefon 70 04 24 90 

E-post post@bygg1.no 

Internett www.bygg1.no 
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