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FDV— KIAS dører 

Forvaltning, dri  og vedlikehold — ISOLERT PENDELDØR  

Konstruksjon Materialer Vedlikehold 

Karm Pulverlakkert eller eloksert aluminium Vaskes/avtørkes 

Dørramme Pulverlakkert aluminium Vaskes/avtørkes 

Overflate dørblad Glassfiberarmert polyester Vaskes/avtørkes 

Isolasjon Skummet polyuretan 45kg/ m3 Ingen 

Slepelist PVC/myk PVC E erses 

Klemsikring Silikon Vaskes/avtørkes 

Vindu Polykarbonat glass, pulverlakkert alu. vindusrammer Vaskes/avtørkes 

Sparkeplate Narvert polykarbonat Vaskes/avtørkes 

Hengsel KIAS selvlukkende eller KIAS 92 stopp,  
u ørt i materialkvalitetene rus ri  stål AISI316, og 
AISI314, aluminium og PVC.  

Rengjøres/smøres jevnlig/ved 
behov, med smøremiddel god-
kjent for næringsmiddelmiljø. 

Garan : 
2 års garan  mot fabrikasjonsfeil — 30 års garan  mot fukt– og råteskader på dørblad og karm. 
Garan erÊpåÊlåskasse,ÊbeslagÊogÊhengslerÊiÊhenholdÊ lÊunderleverandørensÊgaran be ngelser. 

Produk akta: 

Standard isolert pendeldør fra KIAS leveres med følgende spesifikasjoner: 
(ViÊtarÊforbeholdÊomÊavvikÊpåÊgjeldendeÊordre.) 

Egenskaper: 

Dørtykkelse 40 mm, dørramme og karm i aluminium u/bru  kuldebro: U-verdi 0,56 

Vedlikehold og anbefalte vaskemidler: 

Objekt Vaskemidler* Vedlikehold Merknad 

Dørblad Lynol Rengjør, rubb og polér Nedma ng av gelcoatsjkt, over d 

Dørblad Aceton Rengjør, rubb og polér Nedma ng av gelcoatsjkt, over d 

Dørblad Zalo  Rengjør Sterkt anbefalt! 

Dørblad Såpe, Grønnsåpe Rengjør  

Hengsler** Mildt såpevann Rengjør og smør Vik g for å ivareta god hengselfunksjon! 
NB: For dører i næringsmiddelmiljø må smøremid-
del være være godkjent for slikt bruk.  

* MerkÊatÊbrukÊavÊandreÊkjemiskeÊvaskemidler/stofferÊkanÊmedføreÊnedma ngÊavÊgelcoatsjiktÊogÊaluminium,ÊoverÊ d. 

** Informasjon fra hengselleverandør:  Rengjøring av hengsel gjøres best ved mildt såpevann, f. eks. grønnsåpe. Unngå 
sterke vaskemidler,  spesielt Aceton, salmiakk, kaus sk soda o.l. Ingen form for syre må beny es! Enkelte vaskemidler vil 
føre l at overflaten på «gummi»-klossen blir hard og sprø. Skulle man oppdage at et vaskemiddel har ha  en slik effekt, 
kan det i de fleste lfeller reddes ved at man stryker på et tynt lag med olje på klossen, f.eks. matolje.  

I miljøer med mye salt eller syrer kan man oppleve at overflaten anløper. De e kan i de fleste lfeller vaskes bort. I slike 
miljøer er jevnlig renhold en be ngelse, da det o est er urenheter i overflaten som kan forårsake nedbry ng. 


