
MONTERINGSANVISNING 
KLASSADE DÖRRAR

ALLMÄNT 
• Vid montering av dörrar med särskilda funktionskrav erfordras speciell noggrannhet. 
• Lagring på byggnadsplatsen skall ske på torr och väl ventilerad uppställningsplats. 
• Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på underlägg så att beslagen inte 

skadar dörrarna. 

MONTERING AV KARM 
• Karmar fästs i förborrade hål eller fästpunkter, vilkas placering och antal anges  

i SS 81 70 52. 
• Karmar över 1200 mm bredd fästs även upptill på mitten. Vid varje fästställe  

anbringas kilar så utförda och i sådant material att rörelser i största mån elimineras. 
Kilarna utförs cirka 20 mm kortare än karmdjupen. 

• För inbrottsskyddande dörrar gäller att kilar också skall placeras bakom samtliga 
gångjärn, slutbleck och bakkantssäkringar.

• Först fästs gångjärnssidan i lod, varvid tillses att tröskeln är vågrätt. Därefter  
fästs låssidan, varvid dörrbladet bör utnyttjas som mall för att få god passning. 
Diagonalmåtten skall vara lika. 

• Springor mellan karmfals och dörrbladskant får inte överstiga 3 mm. 

DREVNING 
• Fogen mellan karm och väggöppning får inte vara större än 25 mm och skall  

drevas noggrant från båda sidor.
• Om dörren är brandklassificerad skall isoleringsmaterialet vara obrännbart. 
• Vid ljuddörrar tillkommer ett tunt skikt av elastisk fogmassa som appliceras  

mellan karm, vägg, tröskel och färdigt golv. Detta ska utföras på minst en sida  
t ex på utsida eller mot trapphus.

ÖVRIGT 
• Är fogen mellan karm och vägg större än 25 mm skall väggöppningen på byggas  

på sådant sätt att de brandhämmande och ljudegenskaperna inte försämras. 
• Fogar mellan glaspartier respektive mellan dörrkarm och glasparti tätas med  

fogmassa innan elementen skruvas samman. 

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT BEARBETA DÖRRBLAD, KARM ELLER GLASPARTI. 

DENNA MONTERINGSANVISNING UTGÖR HANDLING  
TILLHÖRANDE AV RISE UTGIVET TYPGODKÄNNANDEBEVIS.

BRAND- LJUD- OCH SÄKERHETSDÖRRAR

Alla våra dörrar har  
15 års formgaranti och  

5 års fabriksgaranti.

GARANTI
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