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Drift & skötsel för dörrar producerade av Thermod AB
Projektnamn:
Ordernummer:
Entreprenör:
Leverans Vecka/År:
Innehåller:
Produktfakta för Thermod dörrar typ:
Innerdörrar (ID & SKJ40)
Kyldörrar (KD)
Frysdörrar (FD)
Pendeldörr (PD & PDK)

Hygienfönster
Miljödeklaration för Thermod dörr

Övrigt:

Datum:
Signatur:

Drift & skötsel Thermod
Glasfiberdörrar
Produktfakta:

Glasfiberdörrar, polykarbonatdörrar och hygienfönster levereras efter följande specifikationer.
Miljövarudeklaration återfinnes i separat dokument.

Dörrblad:

Dörrblad av glasfiberarmerad polyester RAL 9010 (NCS 0502-Y).
Isolering CFC-fri polyuretan 50 kg/m3
PDK dörrens dörrblad är tillverkat av 8mm polykarbonat.

Karm:

Karm av anodiserad aluminium alternativt rostfritt stål.
Tätningslist av silikongummi (gäller Thermod ID,KD och FD).

Beslagning:

Beslag och gångjärn ur ASSA´s sortiment.
Gångjärn ASSA 3228. (standard).
PD och PDK dörr utrustade med Thermod gångjärn.
Trycke ASSA 6696. (standard på KD)
Låskista ASSA 565. (standard på KD och ID)
Lås frysdörr: Fermod 621 inkl. eurocylinder (standard)
Alternativ beslagning enligt ordererkännande eller fakturan.

Garanti:

2 års garanti mot fabrikationsfel. Detta förutsätter naturligtvis att Thermods
monterings- & skötselanvisningar följs. Garantin omfattar ej förslitningsdetaljer såsom gummitätningar (lister) etc.

Rengöring:

Glasfiberlaminatet har god resistens mot de flesta kemikalier, fett & lösningsmedel.
Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt rengöringsmedel löser de
flesta smutsfläckar. Mycket svår nedsmutsning fordrar behandling med
koncentrerat rengöringsmedel såsom T-sprit eller lacknafta.
Tål de flesta regörningsmedel (undvik basiska rengörningsmedel som kaustiksoda etc.).
OBS! Vid användande av petroleumbaserade lösningsmedel får dessa ej
komma i kontakt med tätningslister då egenskaperna kan försämras.
komma i kontakt med tätningslister då egenskaperna kan försämras.

Underhåll:

Som regel krävs enbart rengöring om skador ej uppstått eller förslitning
varit onormal. Gångjärn är smorda vid leverans.
Höjdjustering av gångjärn kan ske genom att:
1. Lyft dörrbladet ca. 8 mm ( Skall ej lyftas av helt)
2. Placera en eller flera justeringsbrickor (typ 249-8,5) gärna insmorda i
fett. Samtliga gångjärn på dörren skall justeras samtidigt.
Justeringsbrickorna finns hos fackhandeln.
3. Sänk dörren och brickan faller på plats.
Slutblecket kan efter en tids användning ha pressats samman så att dörren
känns lite glapp. Detta justeras genom att justertungan i slutblecket böjs ut
med hjälp av en skruvmejsel. Dörrar med reglerbara slutbleck justeras med
justerskruvarna.
Frysdörr: Nödöppning funktionsprovas minst 1 gång var 7:de dag.
Reservdelar kan rekvireras från vår reservdelsavdelning tel. 0570 – 727470.

