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Kund 

      
Projekt 

      
Order / Offertnummer 

      
 

Produkttyp 

Branddörr EI260 
Produktfakta 

Branddörr bestående av rostfri karm och dörrblad med glasfiberlaminat 
Användningsområde 

Dörren har samma egenskaper som övriga glasfiberdörrar tillverkade av Thermod AB och är typgodkänd som 
branddörr EI260. Dörren kan förses med dörrstängare och kan även beställas i antibakteriellt utförande. 
 
Uppbyggnad karm 

Karmen består av 1,5mm rostfri stålplåt, tätningslister av silikongummi samt svällist. Karmen är fylld med 
brandisolering 
 
Uppbyggnad dörrblad 

Dörrbladet har ett ytskikt av glasfiberarmerad plast och en dörrbladskant av strängpressad aluminium. I 
underkant finns en falltröskel som sluter tätt i stängt läge. Dörrbladet är även försett med svällister runt om. 
Stommen består av en kraftig stålkonstruktion och med stenull och gips som värmeisolering. Dörrbladet kan 
även vara försett med glasöppning max 15% av dörrbladets yta. 
 
Installationskrav 

Installationsanvisningen som följer dörren vid leverans måste följas. Brandväggen som dörren monteras i 
måste vara stabil nog att tåla belastningarna från dörren.  
 
Beslagning 

Låshus Assa 310/70. Gångjärn Simonswerk Variant VN 3748/160 
Rengöring 

Glasfiberlaminatet rengöres med på marknaden vanliga rengöringsmedel. Laminatet tål en 10% lösning av 
saltsyra, salpetersyra och borsyra. Undvik ämnen som butylacetat, etylacetat, metanol, fenol och styren. 
Även aceton i hög koncentration kan skada ytan. 
Dörrbladskant av anodiserad aluminium kan rengöras med vätskor med pH värde mellan 4-9. Utsätt inte 
profilerna för natriumhydroxid eller ättiksyra under längre tid.  
Den rostfria karmen rengörs med tvållösning, klorfria glasputsmedel samt pasta eller spray för krom och 
rostfritt stål. Rengöringsmedlet ska sköljas med vatten och torkas av. Använd mjuka trasor som ej skadar 
ytan. 
 
Efterjustering 

Om efterjustering behöver göras så ska valda delar i montageanvisningen följas. (justering av gångjärn) 
 
Årlig kontroll 

Tätningslister, svällister, falltröskelns funktion bör kontrolleras. Gångjärnens teflonringar som sitter mellan 
gångjärnets karmdel och dörrbladsdel bör kontrolleras. 
 
Reservdelar 

Tätningslist karm art nr US-T39-EI, svällist US-T40 (10x2mm) och US-T40-30 (30x2mm), låshus Assa 310-70 
art nr OK-U17-70(vä)/OK-U11-70(hö), falltröskel Planet FT-FH 
 
 

 


