
Underhållsanvisningar för:

Ytterdörrar
Innerdörrar och 
Massiva dörrar



Teakdörrar & ekdörrar

Samtliga teakdörrar är grundbehandlade med teakolja/
ekolja. Solljus, vind och vatten bryter ner ytan om 
underhåll ej utföres. Efter montage av dörren skall 
oljning utföras till full mättnad. 

Vi rekomenderar en lacknaftabaserad teak-/ekpig-
menterad träolja. Rekomenderad olja: natura oil 
Beckers eller liknande. 

Dörren oljas till full mättnad. Underhåll skall utföras 
i princip 2 gånger om året eller vid utsatt läge efter 
behov.

Furudörrar 

Samtliga furudörrar levereras grundoljade och skall 
omgående behandlas av kunden.

Efter montage av dörren skall dörren oljas/laseras. 

Vi rekomenderar en lacknaftabaserad träolja/lasyr 
anpassad för furu, vilket finns att tillgå i fackhandeln. 
Oljas dörren bör denna behandling upprepas varje år.

Målade dörrar 

Våra fabriksmålade dörrar är behandlade med 
alkydfärg.

Vi rekommenderar behandling med bilvax för att 
dörrens yta skall bestå så länge som möjligt. Bättring 
av skador skall utföras med för ändamålet lämplig 
lackfärg.

Drift & skötsel

Täckmålade dörrar och karmar från Dooria är 
behandlade med alkydfärg i nyans enligt översänd 
orderbekräftelse.

Skador skall utan dröjsmål bättras med för ändamålet 
lämplig färg. Vid större skador rekommenderar vi att 
spackling och grundmålning även utföres. Vänd er till 
färgfackhandeln för råd.

Rengöring av dörrblad utföres med lätt fuktad trasa. 
Vid grov nedsmutsning kan mild tvållösning användas. 
Vi rekommenderar att man 1 gång/år vaxar dörren 
med vanligt bilvax, på detta sätt ökar dörr ens livslängd 
avsevärt.

Vid felaktig hantering samt icke utfört underhåll faller 
alla garanti åtaganden.

Eventuella reklamationer skall skriftligen anmälas till 
återför säljaren eller till Dooria Sverige AB.

Reklamationer som beror på felaktigt handhavande 
eller bristande underhåll kommer ej att åtgärdas. Det 
är av största vikt att 

kunden kontrollerar att så ej är fallet då Dooria vid ej 
godkänd reklamation förbehåller sig rätten att debi tera 
servicemans kostnader på kunden.
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Skötselanvisning Dooria innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och 
förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att 
hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så 
konstant som möjligt genom god uppvärmning och god 
ventilation.
För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialet skall 
relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. 
Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på 
båda sidor.
Var observant på olika träslags tekniska egenskaper 
såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. 
Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill 
omedelbart.

Städning 
Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning 
med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra 
partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk 
utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några 
droppar såpa eller milt syntetiskt rengörings medel, 
typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig 
genomvåt trasa.

Klarlackerade, laserade, betsade 
eller täckmålade dörrar

Underhåll 
Dörrens lackyta underhålls genom över-lackering vid 
behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats 
med vax eller polish. Före lackering skall dörren 

mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller 
finare. luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd 
en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering 
Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt 
puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att 
dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är 
fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före 
behandling.

Fläckborttagning
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och 
eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd 
en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av 
för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel 
som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. 
Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor 
försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa 
lacken.

Fläckar av:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk,
saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av
choklad och fett

Färgkritor, läppstift, tusch

Stearin, tuggummi

Blod

Tas bort med:

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan
ammoniak utspätt i ljummet vatten

Tvättnafta, lacknafta

T-sprit 50% (späd med vatten)

Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på
fläcken. Skrapa sedan försiktigt 

Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.
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Oljade dörrar
Oljade dörrar levereras endast grundoljade och skall 
snarast efterbehandlas med möbelolja. Smärre blanka 
ytor kan finnas och beror på ett visst oljeöverskott. 
Vid första behandlingstillfället är det lämpligt att slipa 
de blanka partierna och dörrbladens yta i samband 
med oljningen. Använd då ett fint sandpapper, 
grovlek 220–320 och slipa i fiberriktningen. Hårda 
partier i trästrukturen förblir ofta blanka då dessa inte 
absorberar olja på samma sätt som mjuka partier.

Underhåll 
Underhållet avgörs av hur hårt slitage dörren utsatts 
för. Normalt utförs det första underhållet ca 2–3 
månader efter grundbehandlingen/ibruktagandet. 
En oljad dörr skall under dess första år regelbundet 
ges periodiskt underhåll i offentlig miljö, i privat miljö 
endast vid behov. En tumregel för periodiskt underhåll 
i offentlig miljö är vid normalslitage 1–3 gånger/år. 
Torrpolering då och då höjer finishen. Gnugga med en 
mjuk trasa. 

Fördelen med oljebehandling är att man kan 
punktförbättra samt underhålla en del av ytan. Vid 
ojämnt slitage av dörren, t ex området nära handtaget, 
skall dessa ytor underhållsoljas oftare än övrig yta. 
Använd erforderlig skyddsutrustning och sörj för god 
ventilation. Läs instruktionerna på förpackningen. 

Använda trasor dränks i vatten och/eller läggs i 
plåtburk med tättslutande lock för att förhindra 
självantändning.

Verktygen rengörs i lacknafta. Oljebehandling får inte 
utföras i närheten av öppen eld eller heta föremål. 
Rökning får inte förekomma under behandlingens 
gång. Ovanstående gäller för lösningsmedelbaserade 
oljor, det finns vattenbaserade alternativ. Kontrollera 
alltid med din oljetillverkare vad som gäller angående 
skydds- eller säkerhetsutrustning.

Fläckborttagning
Ta bort fläckar regelbundet. För bästa resultat bör 
fläckar avlägsnas när de är färska och inte hunnit torka 
in i dörren. Eftertorka om nödvändigt med rent vatten.
Använd en väl urvriden trasa. En oljad dörr skadas av 
för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel 
och kraftiga lösningsmedel. Följ fläckschemat nedan.

Börja med steg 1 och fortsatt nedåt genom schemat 
tills fläcken ger med sig.

Steg 1 Svag såplösning, eventuellt kompletterad med  
 bearbetning av fläcken med vit nylonduk.
Steg 2 Byt ut såplösningen mot tvättnafta samt   
 bearbeta fläcken med vit nylonduk.
Steg 3 Slipa bort fläcken med grön nylonduk eller fint 
 slippapper (min 180-korn). Slipa i 
 fiberriktningen.
Steg 4 Om fläcken ej går bort på annat sätt, skrapa  
 med rakblad, kniv eller sickel.

Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan 
eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med olja.
Använd trasa eller pensel, vänta 15–20 minuter, 
efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. 
Upprepa om det är nödvändigt.

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda 
utseende efter bättring.
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Produktinformation

OBS: Tejp får ej sättas på målad eller lackad yta. 
Tejp härdar tillsammans med lack och skadar ytan.

Täckfärgsmålade dörrblad (DH 390): 
Tvåkomponents halvblank syrahärdande täckfärg 
(härdlackfärg) som uppfyller höga krav på fyllighet, 
repfasthet, nötning, ytkänsla och utseende samt har 
hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och 
lösningsmedel.

Täckfärgsmålade karmar (DH 390): Tvåkomponents 
halvblank syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) med 
god elasticitet. I övrigt lika egenskaper som ovan.

Lackerade dörrblad (UV-lack): Tvåkomponents 
syrahärdande grundlack för icke vätande behandlingar 
på ljusa träslag. Innehåller ljusskydd som fördröjer 
träets gulning. Ger god grund för topplacken DM 394-
0018 och skyddar mot fläckar och fett.

Rengöring

Allmänt: Använd flytande rengöringsmedel typ Nordex 
Exotol som är effektivt men ändå milt mot ytorna.
Även lacknafta kan användas för att avlägsna feta 
beläggningar på ytan.
Använd ej produkter med ammoniak eller med 
slipmedel som repar ytan. Ej skurpulver.

Målade ytor: Lämplig koncentration är 3 ml Exotol per 
liter vatten. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör 
sedan uppifrån och ned. Annars finns risk för ränder. 
Torka efter med svamp eller fuktig trasa. Svårare 
fläckar bearbetas lätt med ett vitt skurnylon och med 
koncentrerat rengöringsmedel. Använd ej thinner.

Lackerade ytor: Använd ej överskott av vatten på 
fanerade ytor, då fanerat kan resa sig. Doppa svamp 
eller trasa i Exotollösning (3 ml per liter vatten) och vrid 
ur väl. Torka uppifrån och ned. Skölj ur väl, vrid ur och 
torka efter. Använd ej thinner.

Underhåll

Allmänt: Som regel krävs enbart rengöring om ej 
skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Målade ytor: Enbart rengöring.

Lackerade ytor: Om nödvändigt, kan användas de 
produkter som används för normalt möbelunderhåll 
t.ex. möbelvax och vaxpolish.

Bättring

Målade ytor: Mindre skador penselbättras med 
syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör t.ex. 
Beckers lackfärg. Större skador kräver som regel 
spackling och total ommålning med syntetisk lackfärg i 
lämplig kulör och glans t.ex. Beckers lackfärg.
Slipning och tvättning av ytan före ommålning. 
Omsprutning kan ske med tvåkomponents 
syrahärdande täckfärg Care DH 390 i rätt kulör och 
glans.

Lackerade ytor: Mindre skador penselbättras 
med syntetisk klarlack i lämplig glans t.ex. Beckers 
klarlack. Större skador kräver som regel spackling 
och total ommålning med syntetisk lackfärg i lämplig 
kulör och glans t.ex. Beckers klarlack eller Träplast 
matt. Omsprutning kan ske med tvåkomponents 
syrahärdande täckfärg Care DM 394-0018.

målade och lackade dörrar

Skötselanvisning Dooria massiva dörrar

www.dooria.net



 Rekommendationer för rengöring av laminat

Rengöring och underhåll:
Undvik polerande och repande rengöringsmedel.
Syror och starka färgämnen bör avlägsnas omedelbart.

 TORR FUKTIG VARMT VATTEN ICKE REPANDE SPRIT ACETON ELLER
 TRASA TRASA OCH RENGÖRINGSMEDEL  FÄRGBORT-
    RENGÖRINGSMEDEL   TAGNINGSMEDEL

Alkohol   X X X 

Bläck/kulspets   X X  

Blekmedel  X X X  

Blod   X X  

Kalk/krita  X X X  

Decinficeringsmedel  X    

Damm X     

Färg Permanent     X X

Färg Vattenlöslig   X X  

Fingeravtryck  X X X  

Handkräm  X X X  

Läppstift   X X  

Nagellack      X

Nikotin   X X  

Olja, veg el mineral  X X X  

Lösningsmedelbaserad färg     X 

Vattenbaserad färg   X X  

Parfym   X X X 

Schampo  X X X  

Skokräm     X 

Tvålrester  X X X  

Te, kaffe  X X X  

Tandkräm  X X X  

Urin  X X X  

Vaxkrita     X
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