BRUGERVEJLEDNING DØRPLADER

DØRPLADE BESKRIVELSE:
SANDWICH DØRPLADER
TIL VÅDRUM:

Sandwich dørplader til vådrum fremstilles massive og af uorganiske materialer der er vandfaste.
Overfladerne er højtryks kompakt laminat og sidekanterne er beklædt med abs- eller laminat kantbånd.
Dørpladerne er limet med en vand- og kemikaliefast lim, som ikke kan opløses.
Laminatoverfladerne på dørpladerne medfører at de er meget slidstærke, solide og ikke beskadiges af
f.eks. klistermærker, graffiti eller lignende.
Sandwich dørpladerne kan ikke rådne eller ruste, og de tætte overflader gør dørpladerne meget bakterieresistente og rengøringsvenlige.
Laminat overfladerne tåler påvirkninger af f.eks. klor, syre og stærke rengøringsmidler, som forekommer
i svømmehaller, omklædningsrum og andre vådrum.

MASSIVE DØRPLADER
TIL VÅDRUM:

Massive dørplader til vådrum fremstilles af samme vandfaste materialer som sandwich dørpladerne,
og tåler samme påvirkninger.
Dørpladerne udføres dog med en massiv og meget stærk kerne af polyurethan baseret miljøplade
der er vandfast.
Det meget stærke kernemateriale medfører at massive dørplader til vådrum, i høj grad er modstandsdygtige for slag og stød.

LAMINAT DØRPLADER
IKKE VANDFASTE:

Laminat dørplader til mellemrumsdøre i tørre rum fremstilles i princippet som sandwich dørpladerne,
men med en kantramme af organisk træfiberplade der ikke er vandfast.
Laminatoverfladerne tåler samme påvirkninger som beskrevet ved sandwich dørplader.
Laminat dørpladerne må ikke anvendes i vådrum og rum med høj luftfugtighed, dørpladerne er ikke
vandfaste.

DØRPLADE VEDLIGEHOLDELSE:
VEDLIGEHOLDELSE
AF DØRPLADER

Sandwich dørplader, massive dørplader og laminat dørplader, udføres alle med færdige laminatoverflader der er meget slidstærke og robuste.
Dørpladerne kræver derfor ingen maling, voksbehandling eller anden vedligeholdelse, ud over almindelig rengøring.
Beslagdele såsom hængsler og låsekasser m.m. skal efterses minimum en gang årligt og om nødvendigt justeres og smøres.
Især beslagdele på døre der er monteret i vådrum, er det vigtigt at smøre, da der er større risiko for
rustdannelser på beslagene.

RENGØRING
AF DØRPLADER

Dørplader med laminat overflader kan rengøres med almindelige rengøringsmidler ved afvaskning
og aftørring.
Stærke kalkpletter (fra udtørret vand) kan vaskes bort med vand tilsat 10% eddike- eller citronsyre.
Graffiti, klistermærker eller tush m.m. på dørpladernes laminat overflader, kan fjernes med acetone,
benzin eller lignende.
En afrensning med opløsningsmidler, skal altid afsluttes med en afvaskning med vand.

VIGTIGT !

Opløsningsmidler og lignende må ikke anvendes på alu.karme med lakerede overflader.
Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da dette
medfører slibepletter og ødelægger dørenes overflader.
Der må aldrig anvendes højtryksrenser til rengøring af dørpladerne, da dette kan medføre at
kantbeklædningen på dørpladerne bliver rykket af og ødelagt.

Et dansk produkt udviklet og produceret af Balodan døren
i mere end 25 år.
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