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Allmänt

För att uppnå bästa möjliga funktion är kvaliteten på monteringen in i byggnationen av största vikt. Läs därför igenom monteringsanvisningarna 
innan monteringen påbörjas, och följ instruktionerna noggrant. 

Monterings- och skötselinstruktionerna ska vara tillgängliga för den som monterar dörren samt för brukaren/förvaltaren.

Funktion – skjutparti

Principen är att dörren ”lyfts” och ”glider” i sidled – därav produkt-
namnet ”Lyftgliddörr”. 

I stängt nedsänkt läge tätar dörren effektivt runt om i speciella 
tätningsprofiler.

För att öppna dörren vrids den invändiga hävarmen (handtaget) i 
180° pekande nedåt. Dörren höjs samtidigt som en förflyttning sker 
i sidled och frigör dörren från tätningsprofilerna. Observera att det 
är tillåtet att skjuta dörren endast då hävarmen är i helt vertikalt 
läge pekandes nedåt, annat kan skada tätningslister i dörrens 
underkant samt på tröskel (se fig. 1).

Fig. 1 - handtagspositioner

Transport och leveransmottagning

Vid transport skall skjutpartiet stå upp, den får aldrig fraktas 
liggande eller lutad. Eventuella transportskador och brister i 
leveransens omfattning ska anges på fraktsedeln, och anmälas till 
transportören samt till säljande bolag. 

Anmälan skall ske inom en vecka efter mottagandet och innan dör-
ren monteras i byggnaden. Brist i utförande och leveransomfatt-
ning eller skada från transportören kan inte åberopas om angiven 
tidsram ej uppfyllts.

Monterings- och skötsel
Skjutparti

Lagring på byggplatsen

Om skjutpartiet lagras utomhus ska detta ske stående under tak och 
endast i undantagsfall under en väl ventilerad presenning. Skjutpartiet 
skall skyddas mot fukt och nederbörd samt ställas på plant underlag 
min 100 mm över golv alternativt dränerad mark. Har man demonterat 
skjutpartiets dörrsblad skall detta lagras på ett mjukt och absolut 
rent underlag. Förankra partiet väl och eventuellt det demonterade 
skjutpartiets dörrsblad för att undvika en olycka. Hanteringen ska ske 
varsamt så att inte ytbehandlingen, glas, beslag osv kommer till skada.
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1. Öppna och skjut upp dörren tillräckligt för att komma åt båda  sidor med skruvdragare.
2. Skruva loss bågens infästningar på båda sidor (1) och avlägsna dessa.
3. Behåll bågen i samma position, rotera handtaget för att sänka ner bågen.
4. Tilta bågen inåt (Fig. 3).
5. Lyft bågen från bottenskenan och avlägsna från karmen. 

Fig. 2 - demontering av dörrbåge

Fig. 3 - tilta bågen

Montering

För att underlätta inmonteringen kan dörrbågen lyftas ur karmen 
enligt beskrivning nedan. 

Monterings- och 
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Infästning av partiet sker fördelaktigt med Adjufix fäst- och juste-
ringshylsor. Detta medför ett säkert och enkelt montage av karmen 
och ger stora möjligheter till efterjustering av partiet – vilket också 
helt utesluter användning av spik samt fogskum. 

Adjufixhylsorna sitter förmonterade på partiet vid leverans.

Fig. 3 - tilta bågen

Fig. 4 - placering av Adjufix karmhylsor
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Tröskeln klossas på undersidan upp på hela karmdjupet med hjälp av 
klossar i hårdträ eller annat icke fuktledande material (ingår ej i le-
verans). Det är viktigt att klossar placeras under respektive karmsida 
samt under mittstolpen, därutöver max c/c 300mm.

Karmbottenstycket (tröskeln) bör ligga 40-45 mm under färdigt golv 
för att uppnå plan yta, vilket underlättar passage genom öppningen. 
Kontrollera att underlaget för tröskeln är helt i våg,

och lägg ut någon form av syllisolering. Tröskeln placeras i vägglivet 
så att den inte hänger fritt utanför sockellivet mer än 30 mm. (Fig. 5)

Fig. 5 - förslag på nedsänkt tröskel och plåtanslutning
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1. Lyft in partiet i väggöppningen.

2. Kontrollera att tröskeln är helt rak och helt i våg (Fig. 6). 

3. Skruva ut karmhylsorna mot väggöppningen, från karmens insida  
 med hjälp av en 10mm insexnyckel. Använd inte klossar eller kilar  
 – karmhylsorna ersätter dessa. 

4. Har man demonterat dörrbågen skall detta monteras tillbaka  
 innan man börjar justera in karmen, genom att följa instruk-  
 tionerna för demontering (Fig. 2 och 3) i omvänd ordning. 

5. Justera in karmen med karmhylsorna.

6. Sidokarmen kontrolleras med vattenpass så att de inte lutar inåt  
 eller utåt och därigenom skapar skevhet (Fig. 6).

7. Överkarmen skall fästas i våg upp mot en bärande stabil balk  
 (ingen belastning är tillåten på partiet). Här är det viktigt att  
 man har den rekommenderade 20mm drevplatsen mellan   
 balk och överkarm, så att balken i väggöppningen har möjlighet  
 att sjunka de 10mm som tolereras i en konstruktionsberäkning. 

8. Montera fästskruv genom Adjufixhylsorna. Tänk på att använda  
 fästskruv som är anpassad till väggmaterialet. 

Monterings- och 
skötselinstruktioner

Fig. 6 - kontrollmätning karmdetaljer i våg

9. Notera att beslaget inte är justerbart, och att det därför är  
 viktigt att tröskeln är helt i våg från början. 
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10. Mät diagonalmåtten (P1/P2 Fig. 7) på partiet. Skillnaden    
 mellan dessa skall vara så nära noll som möjligt, men får ej   
 överstiga 2 mm.

11. Dreva med icke fuktupptagande isoleringsmaterial. Dreva inte  
 för hårt – mellan överkarmen och balk kan drevmaterialet   
 komprimeras med upp till 50%. 

OBS! Notera att partier med utvändig aluminiumbeklädnad har en 
skyddsfilm över aluminiumprofilerna. Denna måste avlägsnas senast 
2 månader efter leverans för att inte skada profilerna.

Skötsel och underhåll

Det är brukaren eller fastighetsförvaltaren som ansvarar för 
produktens skötsel och underhåll. För att vår produkt ska uppnå 
lång livslängd med god funktion krävs en regelbunden översyn och 
skötsel, minst en översyn per år.

Rengörning

Använd endast mjuka verktyg för rengöring av träytor och glas. 
Följande får INTE användas vid rengöring:

• Rengöringsmedel som innehåller vätefluorid.

• Rengöringsmedel som innehåller fosforsyror.

• Slipande, pulverbaserade rengöringsmedel.

Beslag

Skydda beslagen från syror och andra frätande ämnen. Beslagen 
kräver inget generellt underhåll i övrigt, men behöver kontrolleras 
med jämna mellanrum för att säkerställa att inga skador uppstått.

Den övre glidskenan skall smörjas en gång per år för att bibehålla en 
tyst och lätt gång. 

Tröskeln och dess löpskena skall hållas rent från sand, lera och annat 
som kan orsaka skada på tätningslister, packningar, löpvagnar etc.

Det är möjligt att justera tätningsbeslaget som är placerat på bågens 
anslagslist mellan fast och rörlig del (Fig. 8), använd 3mm insex-
nyckel. Det görs en injustering på fabrik, men det kan behövas en 
ytterligare justering efter inmontering i vägg. Detta beslag ger bättre 
tätning mellan fast och rörlig del.

Fig. 7 - diagonalmått Fig. 8 - justering av tätningsbeslag
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Ytbehandling

Skjutpartier är ytbehandlade med vattenbaserad akrylatfärg. 

Före en eventuell ommålning skall ytan rengöras noggrant med ett 
milt rengöringsmedel och vatten, tänk också på att skydda beslag 
och glas från färg. 

För bäst resultat bör man använda samma ytbehandlingsprodukter 
som tillverkaren, se tabell nedan. 

Produkter för ytbehandling, GORI Industry och Teknos

* Biocid – Bör användas med särskild försiktighet. Läs produktens 
bipacksedel före användning. 

Observera att impregnering, grundmålning och toppmålning ej bör 
utföras vid en temperatur under 8°C, ej heller vid luftfuktighet över-
stigande 80%. Man bör dessutom undvika att utföra ytbehandling i 
direkt solljus. 

Product
type

Product
name Package Performance

Drying time
with 20 degrees temperature 

and 50% humidity

Impregnation
GORI 356* 3 l or 5 l 6 m2/l

Dry ready to
next application: 4h

Teknol Aqua 1410* 3 l or 5 l 8-11 m2/l
Dry ready to

next application: 1h

Primer

GORI 615 3 l or 5 l 10 m2/l
Dry ready to

next application: 2h

Aqua Primer 2900 3 l or 5 l 8-10 m2/l
Dry ready to

next application: 3h

Antistain Aqua 
2901

3 l or 5 l 8-10 m2/l
Dry ready to

next application: 3h

Filler for joints

GORI 691 V-Joint 
Protection

250 ml
Depends from 

joint width
Dry ready to

next application: 0,5h

Tecnoseal 4001 310 ml
Depends from 

joint width
Dry ready to

next application: 0,5h

Top coat

GORI 660 3 l or 5 l 3,3 m2/l
Dry ready to

next application: 4h
completely dry: after 26 h

Aquatop 2600 3 l or 5 l 4,5 m2/l
Dry ready to

next application: 3h
completely dry: after 26 h
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