INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL AV YTTERDÖRRAR
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Identifiera dörrtyp
Börja med att identifiera vilken typ av dörr just ditt hus har. Vissa hus har genom åren fått sin
originaldörr utbytt, många på övre gatan i tvåplanshusen. Beroende på om du har en originaldörr eller
en nyare dörr görs olika grundarbeten.
Nyare dörr

Originaldörr

De nyare dörrarna har ett dörrblad med profilerad
kant. På dörrbladets kant ser man både på in och
utsidan ett tunt skikt av träfaner följt av ett metallskikt. Dörrens framsida är relativt slät med väldigt
grunda vertikala spår.

Originaldörrarna har ett dörrblad med en platt,
slät kant. Dörrens framsida är klädd med massiva
vertikala träplankor med djupare spår.

Grundarbete
De nyare dörrarna har ett mycket tunt skikt av träfaner ytterst vilket gör
dom extra känsliga. Det är lätt att råka slipa för mycket och då komma igenom
ner till det underliggande metallskiktet. Undvik därför att slipa dessa dörrar i
onödan. Om det ändå skulle behövas rekommenderas att gå över lätt med ett
mycket fint sandpapper (P180 och uppåt) i träts fiberriktning och/eller använd
en sickel för att försiktigt skrapa bort gammal olja och resta fibrer.
Originaldörrarna är klädd med massiva träplankor och tål därför att slipas
lite mer utan risk för att gå igenom. Slippapper med olika grovhet och sickel
fungerar fint för att få bort gamla oljerester och få en fin jämn yta. På dessa
dörrar kan man, om det behövs, använda elektriska slipverktyg.
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Olja
Både originaldörrarna och de nyare varianterna oljar vi med Kinesisk träolja
(Kinaolja/Tungolja). Kinesisk träolja skiljer sig från ”konventionella” oljor tack
vare att dess mindre molekylstorlek gör att den lättare tränger djupare in i trät.
Trä och fanér suger in oljan olika och dörren kan då se fläckig ut. Detta avhjälps
genom att upprepa inoljningen. Olja dörren med ett dygns intervall. Torka av
överflödig olja med en trasa. Tänk på att dränka trasan i vatten innan du slänger
den för att undvika självantändning. Oljning av ytterdörren rekommenderas att
göra ca. 1 ggr/år vid utsatta lägen.

