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Förklaringstext Glasfiberdörrar 

Förklaringstext Thermod Glasfiberdörrar ID, PD, SDID, KD & FD 

Standard Thermod glasfiberdörr 

Thermod glasfiberdörr har fabriksstandard enligt:  

• Karm – Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil. 

• Dörrblad – Dörrbladskant av strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil och 2 mm tjockt 

genomfärgat glasfiberlaminat i RAL 9010. Kärna av CFC fri polyuretan. 

• Beslagning ID, KD – Enligt byggdelsbeskrivningen – Radera ej relevant information. 

Exempel på Förklaringstext: 

Innerdörrar av glasfiberdörrar/plastdörrar  

FÖRKLARINGAR GLASFIBERDÖRRAR 
Dörrar ses från gångjärnssidan. Slagning anges från 

gångjärnssidan. 

Mått anges som stomöppningsmått. Höjdmått anges 

från färdigt golv. 

FÖRESKRIFTER 
Mått skall kontrolleras av beställaren på platsen 

före tillverkning. 

Dörrarna skall märkas med littera enligt förteckning 

i förekommande fall med tillägg av V eller H. 

V=vänster. H=höger. 

Dörrar med brand o/e ljudkrav skall förses 

godkännandeskylt. Saknas typgodkännande skall 

intyg lämnas.  

Specifika föreskrifter gäller före generella. 

Dörrar utförs typ Thermod 

Fabrikantangivelse avser endast att fastställa 

kvalitet och utförande. 

Karm 

Karm utföres enligt Thermods standard, strängpressad 
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naturanodiserad aluminiumprofil. Om ytbehandling erfordras 

utföres denna med industriell lackering enligt kulör 

RAL - Anges på uppställningsritningen. 

Dörrblad 

Dörrblad utföres enligt Thermod standard. Integrerad och 

skyddande dörrbladskant av naturanodiserad aluminiumprofil.  

Dörrblads yta glasfiberlaminat genomfärgat 2 mm tjockt. Dörrbladet 

skall vara tillverkat meden kärna av PUR. 

Kulör anges på uppställningen. 

Urtag 

Samtliga urtag skall utföras på fabrik och om möjligt 

före ytbehandling. 

Beslagning 

Dörrar skall vara komplett beslagna och försedda 

med tätningslister, i frästa spår, då sådana krävs för 

att uppfylla givna funktionskrav. 

Förstärkningar för draghandtag, dörrstängare, dörrautomatik 

och dylikt skall utföras enligt underlag.  

Ej angivna beslag skall vara enligt fabrikantens 

Standard – Låshus ASSA 565, Slutbleck ASSA 3572-02, 

Gångjärn 4005 

Beslag som kan skadas eller skada 

partierna/snickerierna vid transport eller montage 

skall monteras på platsen. 

Ledningsdragning 

Erforderlig kanalisation, tomrör med dragtråd, skall 

ingå i dörrarna. Ledningsdragning skall utföras dold. 

Anslutningspunkt i figur på uppställningsritningen. 

Glas monteras enl. MTK:s föreskrifter, Tätningslister 

mellan dörrblad och karm samt glas och karm enl.  

fabrikantens standard. 

Vid frågor ring oss gärna 0570-727470. 
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