Montage instructie deuren
1. Inleiding
Bij het monteren van deuren komt meer kijken dan alleen de montage zelf. Om de kwaliteit en
functionaliteit van een deur te waarborgen en te behouden dient er aandacht te zijn voor
verschillende bijkomende zaken. Deze worden beschreven in onderstaande instructie.
Opslag:
• Vocht:

•

Kromtrekken:

Zorg dat deuren altijd in een droge en goed geventileerde ruimte
opgeslagen zijn, beschermd tegen beschadigingen, optrekkend
grondvocht en weersinvloeden. Bij binnendeuren geldt een
vochtpercentage van 9% plus of min 2%.
Zorg dat de deur voldoende ondersteund is bij opslag zodat het hout
niet kromtrekt.

Condities plaatsingslocatie:
Findoor deuren mogen alleen geplaatst worden in een droog gebouw. Een gebouw wordt
droog geacht wanneer de hygrothermische omstandigheden op 7 opeenvolgende dagen
voldoen aan:
- Temperatuur van de lucht: 15 tot 25° C
- Luchtvochtigheid: 40% tot 70% RV.
De juiste relatieve luchtvochtigheid van de ruimte waarin de deuren hangen is van groot
belang. Een houten deur reageert hierop. Is de luchtvochtigheid te hoog dan zet de deur uit
en mogelijkerwijs gaat deze vervolgens klemmen en/of vervormen. Bij een te lage
luchtvochtigheid is het mogelijk dat er door indroging scheurtjes in de deur ontstaan.
Controleer de deur op afwijkingen voordat deze wordt geplaatst want een geplaatste deur
is een geaccepteerde deur.
2. Verwerkingsvoorschriften
Het op maat maken van deuren:
Hou bij het op maat maken van deuren rekening met de draainaden. De aanbevolen
draainaden zijn:
- Hangzijde: 2 mm,
- Sluitzijde: 2-4 mm,
- Onderzijde: 6-12 mm,
- Bovenzijde: 2 mm.
Hou bij deuren ten behoeve van een vochtige ruimte in verband met ventilatie
minimaal 20 mm draainaad aan de onderzijde.

Infrezingen ten behoeve van hang- en sluitwerk en beslag:
Breng de infrezingen voor het hang- en sluitwerk en beslag aan, overeenkomstig met de
tekeningen van het bijbehorende product.
Monteren hang- en sluitwerk en beslag:
Volg bij het monteren van hang- en sluitwerk en beslag altijd de verwerkingsvoorschriften
van de fabrikant. Gebruik de voorgeschreven bevestigingsmaterialen.
Het monteren (afhangen) van de deuren:
Het is belangrijk om deuren zo laat mogelijk in de bouwfase af te hangen.
Stompe binnendeuren dienen altijd op tenminste drie ophangpunten gemonteerd te worden,
waarbij alle schroefgaten voorgeboord moeten zijn. Gebruik hiervoor een boor met dezelfde
diameter als de schroeven.
-

-

-

Zet de op maat gemaakte deur op wiggen in de kozijnsponning.
Zet de scharnierhelften met behulp van scharnierpennen aan elkaar, klap de vrije
helften tegen de deur aan en teken de juiste plaats van de scharnieren af op de
deur.
Verwijder de scharnierpennen en zet de deur met de sluitzijde op de grond. Leg
de losse scharnierhelften met de scharnierbladen haaks op de plaats van de
aftekeningen op de zijkant van de deur. Teken nu de scharnieren af op de zijkant
van de deur. Zorg ervoor dat de scharnierknoop 1 mm uitsteekt. Steek met een
beitel de ruimte voor de scharnieren uit in de zijkant van de deur. Ook hier moet
de bovenzijde van het scharnierblad gelijk blijven met het oppervlak. Leg de
scharnieren op de juiste plaats en zet het scharnierblad vast met een schroef.
Plaats de deur in het kozijn zodat de knopen van de scharnieren in elkaar passen
en u de scharnierpennen kunt plaatsen. Controleer of de deur goed open gaat en
sluit. Corrigeer waar nodig. Schroef de scharnieren volledig vast.

Beglazen:
Gebruik voor het monteren van glas onze speciaal daarvoor gemaakte instructies.
Reparaties:
Gebruik bij kleine beschadigingen een daarvoor geschikt reparatiemiddel. Volg hierbij de
verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het reparatiemiddel hiervoor op.
Afwerking:
Onze Findoor deuren worden standaard geleverd met een water gedragen grondverf en kunnen
gemakkelijk overgeschilderd worden.
3. Onderhoud
Bij levering kan het zijn dat er op de deur nog pen- of potloodstrepen staan voor
bepaalde markeringen. Deze kunt u verwijderen met een gum.
Overige lichte vervuilingen kunt u het beste reinigen met warm water met een zacht
reinigingsmiddel.
Hierna de deur afnemen met een vochtige doek om de zeepresten te verwijderen en
vervolgens nawrijven met een schone droge doek om strepen te voorkomen.

NB. Als schoonmaakdoek kan het beste een doek met structuur worden gebruikt.
Let op: het gebruik van schuurmiddelen wordt afgeraden. Raadpleeg bij gebruik van
schoonmaakmiddelen altijd de voorschriften van de desbetreffende fabrikant.
Bij vochtig reinigen van de vloer onder de deur, de vloer direct droog maken om het
absorberen van water door de deur te vermijden.
Vochtige ruimtes, zoals badkamers, met binnendeuren moeten voldoende geventileerd
worden.

4. Garantie
Findoor verstrekt garantie op geleverde deur(en). Het garantiereglement kunt u
aanvragen via Findoor Wanroij of downloaden op onze website.
Mocht er onverhoopt iets niet naar tevredenheid zijn, neem dan contact op via
telefoonnummer 085-0202070 of schriftelijk via info@Findoor.nl.

