Stiho Stapeldorpeldeur
verwerkingsvoorschrift
Transport en opslag

Onderhoud

De houten deur dient te worden beschermd

Voor elke situatie is het goed om een onder-

tegen beschadiging en weersinvloeden als

houdsplanning te maken:

regen, sneeuw en fel zonlicht. Het hout heeft

•

bij het verlaten van de fabriek een vochtgehalte
tussen de 14% en 16%. De deur dient daarom

Jaarlijks controle van de afwerklaag en het
beglazingssyteem.

•

Beschadigingen direct repareren.

in een droge ruimte te worden opgeslagen en
verticaal op balkjes geplaatst te worden zodat

Kleur

optrekkend vocht geen kans heeft.

Bij deuren met een donkere afwerking kunnen
oppervlakte- en droogscheurtjes voorkomen,

Afwerking

evenals enige oppervlakte aftekeningen.

Deze deur is standaard voorzien van een watergedragen grondverflaag (120 mu). Het verfsy-

Vervorming

steem voor de aflaklaag dient hierop aangepast

Deuren kunnen door klimaatsinvloeden vervor-

te worden. Volg hierbij de behandelingsinstruc-

men:

ties van de verffabrikant.

• De kromming loodrecht op het deurvlak

•
•

De deur moet schoon en vetvrij zijn en licht

gemeten, volgens NEN-EN4 mag maximaal

opgeschuurd te worden.

8 mm zijn.

De bewerkte vlakken dienen meteen te
worden voorzien van een nieuwe laag

• De scheluwte van de deur, gemeten in gesloten toestand, mag maximaal 8 mm bedragen.

grondverf (120 mu). De onder- en bovenkant krijgen een extra laag grondverf.

•
•

Scharnierinkrozingen, slotgatboring, brief-

Mochten er ondanks dat de deur behandeld,

sleuf etc. mogen niet vergeten worden.

verwerkt en onderhouden is volgens dit voor-

Het vochtgehalte van het hout dient altijd

schrift problemen optreden dan wordt deze

onder 18% te blijven.

gerepareerd of wordt een nieuwe deur gele-

De eindafwerking dient binnen 2 weken

verd.

na het afhangen te gebeuren bij geschikte

De aansprakelijkheid vervalt wanneer de deur

weersomstandigheden.

niet goed verwerkt is, niet deugdelijk afgewerkt

Plaatsing

is of onvoldoende o
 nderhouden wordt.
Voor eventuelevervolgschade kan Stiho niet

Verwarmingsapparatuur moet minimaal 1,5

aansprakelijk worden gesteld. De beoordeling

meter van buitendeuren hangen omdat hout

van een klacht met betrekking tot

een natuurproduct is en kan reageren op

kromming en scheluwte vindt in het eerste jaar

warmte en kou.

na levering plaats buiten het stookseizoen.

Meranti gegrond
Borstwering 27 cm
Borstwering 40 cm
Borstwering 66 cm
Borstwering 79 cm
Borstwering 92 cm

Breedtes:
68 - 73 - 78
68 - 73 - 78
68 - 73 - 78
68 - 73 - 78
68 - 73 - 78

Hoogten:

201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm
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In de hoogte 231,5 cm zijn niet alle breedtes leverbaar.
Informeer naar de opties in één van onze Stiho vestigingen.

27 cm

40 cm

79 cm

66 cm

92 cm

