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RENGÖRING 

Tvätta ytorna med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel 
doserat enligt tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så 
erfordras. Svart damm vid gångjärn kan undvikas om de hålls väl smorda 
med fett (se nedan). Dammet tas bort med koncentrerat rengöringsmedel 
eller lite lacknafta. Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa 
ytan t ex. thinner, aceton, skurpulver eller stålull. Eventuellt glas i dörrblad 
tvättas med fönsterputsmedel utan ammoniak på sedvanligt sätt, varvid 
tillses att omgivande kanter, särskilt de horisontella, genast torkas torra så 
att inte vatten tränger in i falsarna. Vid städning av golven skall tillses att 
skurning/våttorkning utföres på sådant sätt att vatten inte tränger in 
under eller blir stående mot karmar, täta väggdelar och trösklar

UNDERHÅLL

Små skador på karm och dörrblad penselbättras med syntetisk lackfärg i 
rätt kulör och glans. Gångjärnen bör kontrolleras minst en gång om året 
med avseende på funktion, smörjbehov och eventuellt lösa skruvar. 
Gångjärnen ska smörjas med vattenfritt mineral-smörjfett eller syntetiskt 
smörjfett t ex. ASSA gångjärnsfett. Olja ska inte användas annat än i de fall 
då fett absolut inte låter sig appliceras. Vid behov ska låskolvarna smörjas 
med ASSA låsfett och cylindrarna med ASSA låsspray. Slitna trösklar slipas 
trärena och omlackeras minst två gånger med slittålig golvlack. Tejpning 
på målade och lackerade ytor får ej ske då tejp kan reagera med ytskiktet 
och orsaka färgsläpp och missfärgning. Om dörr utrustats med dolda 
gångjärn eller mekanisk falltröskel är dessa underhållsfria.

UPPHÄNGNING

Spikning och skruvning i portalerna bör undvikas, väggmaterialet förlorar 
finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar 
återanvändningen av partier och delar vid flyttning av väggarna. På grund 
av sin konstruktion kan dörrportaler med glasade dörrblad ej förses med 
dörrstängare eller annan automatik.

UPPGRADERING

Modus rumslösningar är lätta att demontera och flytta när 
organisationsförändringar skapar behov av en ny planlösning på kontoret. 
Allt material är återanvändbart. Vid planer på ombyggnad bör närmaste 
Moduskontor kontaktaktas för vidare information och rådgivning. Modus 
montörer har lång erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och 
korrekt utförda. 
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