
 
Monteringsanvisning 
Ytterdörr 
 
 Innan du monterar: 

! Kontrollera din ytterdörr i direkt anslutning till leveransen och meddela MinDörr eventuella brister 
eller skador senast 7 dagar efter du tagit emot paketet. 

! Har dörren transportskador ska det omedelbart rapporteras till speditionsfirman. 
! Mät för säkerhets skull att dörröppningen stämmer överrens med karmens yttermått på din nya dörr.  
! Förvaring av dörr ska ske på en torr plats med god ventilation. Förvara den antingen liggandes med 

gångjärnen vända uppåt eller ståendes med tröskeln nedåt. 
! Om du förvarar den stående tänk då på att lyfta dörrbladet om du ska öppna dörren från karmen, 

annars finns risk att du skadar undersidan av dörrbladet! 
 
 

En riktigt monterad dörr och karm är helt avgörande för att dörren ska fungera 
och våra garantier ska gälla. 

 
 Montering: 

1. Kontrollera med vattenpass att underlaget till tröskeln är i våg. Tänk på att inte ställa tröskeln direkt 
mot betong utan att först lägga dit tjärpapp eller någon annan typ av fuktspärr mellan tröskel och 
underlag. 

2. Tag ur dörrbladet och sätt karmen på plats.  
3. Karmen kilas in med parvis placerade kilar (en utifrån och en inifrån)  i alla hörn samt vid karmens 8 

förborrade fästpunkter. (Tänk på att inte slå in kilarna för hårt, då kan karmen börja bukta inåt) 
4. Kontrollera med vattenpass så att sidan med gångjärn är i lod och rak, justera eventuellt med 

kilarna.  
5. Använd vattenpasset för att kontrollera att karmen inte lutar inåt eller utåt.   
6. Kryssmät så att du ser att diagonalmåtten har samma längd. 
7. Fäst gångjärnssidan med skruv ex. Spax 5,5x50-60mm eller Gunnebo karmskuv eller annan 

likvärdig karmskruv.  
8. Kontrollera så att låssidan är i lod och rak, fäst sedan denna. Kontrollera allt med vattenpass igen. 

Fogen mellan karm och vägg bör ej överstiga 20mm eller vara under 5mm. 
9. Häng på dörrbladet och se om springan mellan karmen och dörren är lika stor runt om. Slutbleck och 

gångjärn justeras så att dörrbladet sluter till ordentligt och har en jämn springa mellan karm och 
dörrblad runt om. Dörrbladet kan höjdjusteras med skruvarna som sitter i dörrbladets gångjärn. 
Gångjärnet i karmen går att sidojustera för att få en jämn springa på båda sidor. 

10. Eventuella bitar från kilarna som sticker ut kapas av i nivå med karmen. 
11. Mellanrum mellan karm och vägg drevas med mineralull eller tätas med fogskum från båda sidor. 

(dreva ej för hårt då det finns risk för att karmen buktar inåt) Det bör också tätas mellan tröskel och 
golv med fogmassa.  

12. Det är viktigt att kontrollera att tätningslisten i dörrbladet ligger ann mot karmen runt om.  
13. Om så behövs, montera foder på in- och utsidan av dörrkarmen. För att skydda huset under tröskeln 

bör du montera en fotplåt på tröskelns utsida. 
 
 
 
 Skötselråd för vitmålade ytterdörrar: 

 Beroende på hur utsatt dörren är för vatten, vind och sol behöver man torka av den en eller flera 
 gånger om året. Då kan du använda ljummet vatten blandat med lite diskmedel. Kontrollera    
samtidigt att färgen inte har spruckit. Om så är fallet bör du laga sprickan omgående genom att lägga 
på lite bättringsfärg så att inte vatten kan tränga in i dörren. 
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