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Skötselanvisningar – för dörr och port från Furuhälls Snickeri AB 

 
För att en dörr skall ha bästa möjliga funktion under lång, lång tid, krävs det både ett fackmannamässigt 
montage och löpande omsorg i form av skötsel och underhåll. För bästa möjliga hållbarhet samt för 
uppfyllande av villkor för garanti, förutsetts följande skötselanvisningar följas. 
 
 
Trä – ett naturligt material 
Trä är ett levande material som hela tiden 
påverkas utav inre spänningar baserade på 
årsringarna i trädets kärna. Under de första ca 5 
åren av trädplantans utveckling skruvar sig trädet 
åt ett håll på grund av den progression som sker i 
årsringarnas storlek. Senare i trädets liv förändras 
utvecklingen till en vertikal tillväxt som slutligen 
gör att en skruvning utav toppen sker åt det 
motsatta hållet, detta skapar åter spänningar i 
kärnan. Sågat trä, likt orört trä, slår sig på grund av 
att årsringarna försöker räta ut sig.  
 
Fukt och vatten är alla träprodukters värsta fiende. 
Säkerställ att din nya dörr monteras på sådant sätt 
att varken dörrkarm eller dörrblad kan exponeras 
för varken direkt fukt eller vatten i annat än små 
begränsade mängder under korta perioder. 
Notera att garanti ej kan lämnas för dörr som 
monteras i fasad utan tillräckligt skyddande 
konstruktion runt om såsom entrétak, 
överbyggnad, takfot, dropplåt med minst 100 mm 
utskjut ovanför dörr samt skydd för 
fuktinträngning  underifrån, tjärpapp mm. 
 
Innan montering 
Det är viktigt att dörrarna behandlas och målas 
noggrant innan montage, detta gäller dörrbladets 
alla 6 sidor samt karmens utsatta delar. Alla våra 
dörrar är tillverkade av naturmaterialet trä som av 
sin natur vill ta upp och avge fukt och naturligt 
därmed svälla och krympa.  
 
Dörrarna får inte användas obehandlade. 
Behandlingen skall göras på rena och torra ytor 
och inte i för låga eller höga temperaturer, ej 
heller i direkt solljus. När ni behandlar dörrarna är 
det viktigt att ni behandlar alla sidor även 
kortsidor och kanter.  

 
 
 
Målning med täckfärg: 

1. Stryk en gång med grundolja. Var extra 
noga med ändträet. 

2. Grundmåla en gång med grundfärg. 
3. Stryk två gånger med dörr-/fönsterfärg. 

 
Behandling med olja: 
Notera! Behandling endast med olja ställer stora 
krav på upprepade frekventa behandlingar. 

1. Stryk flödigt med träolja med en flat 
pensel. 

2. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet 
av oljan på ytan med en trasa.  

3. Upprepa behandlingen. Se över ytan 
minst en gång om året och upprepa 
behandlingen om nödvändigt. 

  
Val av färg: 
Välj främst ljusare färger. Notera att garanti ej är 
giltig om dörren målas i mörkare kulörer än NCS 
7500-N. Detta är på grund av att mörkare kulörer 
vid direkt solljus ger för hög värmeupptagning och 
därmed kan påverka dörrkonstruktionen negativt. 
 
Löpande underhåll 
Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa 
behandlingen, vare sig dörr är målad med täckfärg 
eller oljad. Behandling skall göras minst 1-2 gånger 
per år och oftare om dörren verkar torr eller om 
dörrarna är i väster samt söderläge. Tänk på att 
inte måla över dörrens beslag då detta vill 
försämra deras funktion. Viktigt dock att även 
sköta om beslagen. 
 
Tänk på att allt underhåll skall dokumenteras. 
 
 
 


