
Behandling och underhåll 

Ytter- och Innerdörrar 
 

 

När ni har tagit emot er dörr ska följande punkter följas: 

- Skador som uppkommit under transport och upptäcks direkt vid leverans ska bekräftas av chaufför med 

underskrift. Eventuella dolda brister eller skador som anses ha uppkommit i samband med transport 

skall anmälas inom en vecka efter mottagande och innan dörren monteras. 

- Dörren ska kontrollmätas och godkännas innan montering, för monterad dörr finns ingen 

reklamationsrätt. 

- Dörrar skall under lagring, hantering samt montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt 

och skall före montering alltid förvaras inomhus i ett välventilerat utrymme med låg luftfuktighet. 

- Obehandlade dörrar skall behandlas omgående, dörrar skall ha likvärdig behandling ut- och invändigt . 

- Dörrar som levereras grundbehandlade ska efterbehandlas inom 1 månad, likvärdig behandling ut- och 

invändigt. Går bra att montera omgående.  

- Alla dörrar ska monteras med 6-7 mm fritt mellanrum mellan karm och dörrblad, respektive mellan 

dörrbladen på pardörr.  

 

Monteringsanvisning medföljer leveransen, men finns även på www.y-te.se/foretaget/broschyrer-

specifikationer/ 

 

För att få en lång livslängd på din dörr är det viktigt att den underhålls kontinuerligt. Trä är ett levande material 

som rör sig. Det sväller och krymper beroende på möjligheterna att uppta och avge fukt. Ytbehandling gör man 

för att skydda dörren mot t.ex. klimatpåverkan. För att behandlingen ska kunna skydda så bra som möjligt krävs 

det att ytan är intakt, utan sprickor eller liknande, och av god kvalitet. Kontrollera därför ytbehandlingen 

regelbundet.  

Behandling ska göras omgående på obehandlad dörr. Dörrar som levereras grundbehandlade ska behandlas 

inom 1 månad efter leverans, men går bra att montera omgående. Därefter ska behandling upprepas på alla 

dörrar så fort ytan är torr eller minst 1 gång/år. Alla sidor ska behandlas likvärdigt, inklusive karm, underkant och 

överkant av dörrblad.   

 

Dörrar placerade i söder- eller västerläge är oftast mer utsatta och kan kräva tätare tidsintervaller för kontroll 

och behandling. Observera att svarta eller mörka dörrar som sitter i solen kan bli upp till 80o och har därför lättare 

för att röra sig, behandla därefter.  
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