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Onderhoudsvoorschriften voor Daloc-deuren
Algemeen
Voor jarenlang goed functioneren van de deur is
regelmatig onderhoud nodig. De frequentie van het
onderhoud hangt onder meer af van hoe vaak de deur
wordt geopend, de belasting en de gebruiksomgeving.
Wanneer er beschadigingen ontstaan, moeten deze
onmiddellijk worden hersteld.
Voer de onderstaande controles en
onderhoudswerkzaamheden minimaal 2 keer per jaar
uit. Leg vast welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

De werking van de deur
De deur moet eenvoudig geopend en gesloten
kunnen worden en mag nergens tegen kozijn of
dorpel aanlopen. De speling tussen kozijn en
deurblad moet 2-3 mm zijn. Stel de kozijnbevestiging
zo nodig bij.

Het oppervlak van de deur
Indien gelakte oppervlakken van stalen deuren zijn
beschadigd of als er roestvorming optreedt, moet dit
onmiddellijk worden hersteld door de lak bij te
werken, zodat verdere roest wordt voorkomen. Volg
de aanbevelingen van de lakfabrikant op.
Als er gevaar bestaat voor corrosie, moeten stalen
deuren die in de grondlak zijn gezet of die thermisch
verzinkt zijn, onmiddellijk worden behandeld met een
deklak. Wij adviseren reinigingsgraad 3 conform ‘AMA
Hus 11’ alvorens de deuren te lakken. Volg verder de
aanbevelingen van de lakfabrikant op. Vraag uw
lakfabrikant indien u wilt overlakken om
2-componentlakken als epoxy of polyurethaan.

moet een watervrij mineraal smeervet of synthetisch
smeervet worden gebruikt. Er moet hoogwaardig vet
worden gebruikt, de oppervlaktedrukken in vooral
scharnieren met vaste pen zijn hoog.

Scharnieren met vaste pen
Smeren gaat het eenvoudigst via de sleuf voor het
stelplaatje. Til de deur een paar centimeter op en
breng het vet in. Door de deur een paar maal op en
neer te tillen en deze vervolgens volledig te openen,
wordt het vet over het hele contactvlak verspreid.
Als de scharnieren geen sleuf voor een stelplaatje
hebben of als deze niet te gebruiken is, moet de deur
er bij het smeren helemaal worden uitgetild.

Reinigen
Oppervlakken in kleur
Wij adviseren om binnendeuren af te nemen met een
zwak alkalisch reinigingsmiddel.
Buitendeuren moeten in sommige gevallen licht
gepolijst worden. Bij bepaalde soorten deurblad kan,
als ze niet zijn onderhouden, krijtvorming optreden Het
oppervlak kan in zijn oorspronkelijke kleur worden
hersteld door het eerst te reinigen met een zwak
alkalisch reinigingsmiddel. Lak het daarna met een
heldere synthetische lak.
Het gebruik van reinigingsmiddelen met alcohol
(spiritus) is niet toegestaan.

Laminaatplaat
Bij het reinigen van laminaatoppervlakken kunnen er
afhankelijk van de behoefte diverse middelen worden
gebruikt. Normaal gesproken wordt er een gewoon
schoonmaakmiddel gebruikt. Hardnekkiger vlekken
kunnen worden behandeld met een schoonmaakmiddel
met alcohol (spiritus).

Kierdichtingen en evt. brandstrips

(Roestvrij) stalen oppervlakken en lijsten

Controleer of kierdichtingen en brandstrips goed
vastzitten en let op dat ze niet zijn beschadigd.
Vervang ze zo nodig.

Om krassen te voorkomen en glans van de plaat te
bewaren, is een zekere voorzichtigheid bij reinigen
geboden:
- Gebruik een zachte en schone (poets)doek.
- Het gebruik van reinigingsproducten met schuurmiddel
is niet toegestaan!
- Wegenstof/zand moet worden verwijderd. Gebruik lauw
water en (vloeibare) zeep of een mild handafwasmiddel.
Maak de poetsdoek goed vochtig om de plaat goed te
kunnen reinigen. Neem vocht en vuil langs het geslepen
patroon van de plaat goed af. Voorzichtig nadrogen.
Om corrosie te voorkomen moeten deuren in een
corrosieve omgeving regelmatig worden
schoongemaakt.

Sloten en beslag
Smeer de valgrendels van het slot aan weerszijden
van de klinken.
Functiecontrole, smering en onderhoud volgens de
onderhoudsvoorschriften van de slot-/
beslagfabrikant.

Scharnieren
Controleer of de bevestiging in kozijn en deurblad intact
is. Haal eventuele losse schroeven aan. Bij smeren
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