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Slide 24 isolert skyvedør

( Forvaltning - drift - vedlikehold )
FDV DOKUMENTVINTERHAGER

Materiale:

Alle profiler i karmer og dører er i aluminium og
har brutt kuldebro med isolator.

Overflate:
Profilene er varmlakkert med pulverlakk, i klar,
matt eller matt struktur i RAL kode.

Glasskvalitet:
Glassene er 24mm isolerglass med 2 sider herdet,
energiglass og argon fyll. U-verdi glassene 1,0.
Glassdimensjon og oppbygning er skrevet på 
avstandslisten inni glasset.

Skruemateriell:
Skruer er i kvalitet A4, rustfritt,
syrefast materiale med Torx
skruespor.

Hjul:
Hjul med rustfrie stålkulelager med nylon rulleba-
ne. Hjulene er justerbare.

Tettinger:
Dørene har nylonbørster som tettinger mellom 
dørene og i topp, bunn og sider ved overgang til
karm.
Børsteklosser i karm hindrer trekk i overgang over
og under dørskjøtene.

Systemtype:
Slide 24 er et skyvesystem fra Corialis- Aliplast i
Belgia, og leveres i 1-2 og 3 spors karm med opp
til 6 dører.

Drift/vedlikehold:

Hvis dør er ute av lodd justeres hjulet opp ned
med en umbrakonøkkel i nedre kant av døren.

Låshake  kan justeses ut inn rett under haken,
hvis det er dødgang på midterste dør, eller hvis 
låsen ikke når sluttstykket.

Hvis lås ikke griper, justeres det med å flytte
sluttstykket i karmen opp eller ned.

For skifting av glass tas deksel av i topp av dør,
døren løftes opp og vippes ut av karm. En skrue i
hvert hjørne løsnes for å ta rammen av glasset.

Rengjøring:

Profiler rengjøres med vanlig vaskemidler. De bør
ikke skrapes eller skures med stålull el. da det vil
lage matt overflate og permanent skade på 
produktet.

Glass kan rengjøres med glass-skrape og de fleste
vaskemidler. Midler som syrer, Klorin og
Ammoniakk må ikke benyttes. 

Drenshull i sporskinne må være åpne for at 
drenering av vann ut skal fungere. Fjern løv og
skitt som kan komme opp i  sporene og se til at
hullene er åpne.
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