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1. PRODUKTBESKRIVELSE

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Unngå 
rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Umiddelbart etter rengjøring skal 
overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte 
og finerte overflater.

Ettersyn/kontroll
Hengsler smøres med syrefritt smørefett med behov.

Vedlikeholdsinstruks og intervall
Ferdigmalte karmer er vedlikeholdsfrie. Lakkerte karmer vedlikeholdes med overlakkering ved behov. En 
forutsetning er at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakkering skal karmen mellomslipes med 
fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakkering. Alle våre karmer er laget i heltre. 
Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og 
sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel 
gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk 
av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer 
skje anses ikke dette som mangel ved produktet. Skader kan overlakkeres etter rengjøring og en lett puss med 
fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må 
lakklaget slipes helt bort før behandling.

Malte trekarmer:
Mindre skader flikkmales. Større skader krever som regel sparkling og total oppmaling. Sett en prøve på en 
mindre synlig plass, f.eks. i dørens bakkant, for å teste om den nye malingen stemmer med den gamle overflaten.

Fuktbestandighet
Dette produktet tåler moderate mengder fukt, og er ømfintlig overfor langvarig fukt.

Karm: 
42x92,5 mm furukarm med eller uten dempelist (silikontetningslist). Spor for utforing (notspor). Forborret, 
dekkpropper medfølger. hvitmalt NCS S 0502-Y Hengsler: 2 stk. hengsler. Glansverdi: ca 25.

Opus karm standard er produsert i fingerskjøtt furu med kvist. Gulning/kvistgjennomslag over tid. Ved endring av 
luftfuktighet/temperatur vil kvistsprekk kunne oppstå.

Opus karm Prima er produsert i fingerskjøtt kvistfri furu.

Terskel:
Flat underliggende og mellomliggende.
Standard terskel er 9 mm, 15 mm og 22 mm i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og 
vedlikehold følges.


