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For at sikre korrekt drift af dørene, og bevare de rettigheder der følger med garantiperioden, skal 
følgende overholdes. Inspektion og vedligeholdelse skal udføres mindst en gang hver 6. måned. Det 
periodiske eftersyn skal omfatte følgende aktivitet - Kontrol af døren(e) åbner og lukker ubesværet.

Gående dørblad skal i ”ulåst” men lukket stilling, kunne fastholdes med låsekasse og slutblik. Kontroller 
og juster låse, så de lukker perfekt. Efterspænd skruer og påse, så eventuelle andre beslag sidder og 
fungere korrekt. Låsefaller bør jævnligt gnides med stearin eller paraffin for at undgå udtørring. Døre 
med selvlukkende hængsler justeres i hængslet. Er der monteret dørlukker, foregår justeringen her. 
Uanset om der er tale om selvlukkende hængsel eller dørlukker, skal dørbladet lukke fra enhver åbning. 
Ved dobbeltfløjet dør, skal det stående dørblad fastholdes i korrekt lukket stilling foroven og forneden. 
Ligeledes her er det et krav, at stående dør er selvlukkende. Dobbeltdøre skal være udstyret med ko-
ordineret lukning, således stående dør lukker før gående. Når døren er udstyret med dørlukker (en på 
hver dør), eller hvor der er et selvlukkende hængsel, sker korrekt lukning af stående dør før lukning 
af gående dør, ved hjælp af koordinator, der er installeret på dørens karm. Er der monteret dørlukker 
med indbygget koordineret lukning (DORMA TS93 GSR) følges den medfølgende anvisning fra anden 
producent.

Ovenstående gælder også for u-klassifiseret døre, men der er ingen krav til døren(e) skal være selv-
lukkende.

Alle bevægelige dele, så som hængsler, låse, kant rigle,smækpaskvil og synkroniseringsbeslag bør 
jævnligt smøres med syrefri olie
Låsefaller bør, for at undgå udtørring, gnides med stearin eller paraffin.

Hængsler (karm og dør), kuglelejering (karm og dør) samt glideskinne/glider for dørpumpe, afrenses 
for gammel fedt/olie, og smøres grundigt igen med egnet smørremiddel (Lube Universalfedt - eller 
lignende)

Det anbefales at udarbejde en fast vedligeholdelsesplan samt servicehæfte for huset døre, således 
man til enhver tid kan følge udviklingen på hver enkelt dør. Malingen bør være intakt, men har ikke 
nogen påvirkning på sikkerheden. MX DOOR tilbyder løbende service- og vedligeholdelsessaftaler på 
dine døre. Kontakt MX Door på telefon 97 99 17 00 for nærmere info.
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