
Skötselanvisning Dooria innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och 
förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att 
hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så 
konstant som möjligt genom god uppvärmning och god 
ventilation.
För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialet skall 
relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. 
Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på 
båda sidor.
Var observant på olika träslags tekniska egenskaper 
såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. 
Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill 
omedelbart.

Städning 
Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning 
med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra 
partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk 
utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några 
droppar såpa eller milt syntetiskt rengörings medel, 
typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig 
genomvåt trasa.

Klarlackerade, laserade, betsade 
eller täckmålade dörrar

Underhåll 
Dörrens lackyta underhålls genom över-lackering vid 
behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats 
med vax eller polish. Före lackering skall dörren 

mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller 
finare. luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd 
en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering 
Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt 
puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att 
dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är 
fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före 
behandling.

Fläckborttagning
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och 
eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd 
en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av 
för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel 
som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. 
Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor 
försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa 
lacken.

Fläckar av:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk,
saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av
choklad och fett

Färgkritor, läppstift, tusch

Stearin, tuggummi

Blod

Tas bort med:

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan
ammoniak utspätt i ljummet vatten

Tvättnafta, lacknafta

T-sprit 50% (späd med vatten)

Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på
fläcken. Skrapa sedan försiktigt 

Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.
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