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SKÖTSELANVISNINGAR YTTERDÖRR 
 
 

Målade ytterdörrar  
Målade ytterdörrar behöver också underhåll. Tvätta av dörren med ljummet vatten (ej såpa) eller med 
diskmedel utspätt i vatten, minst varannan månad. Det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som 
innerhåller t.ex ammoniak eller lösningsmedel. Behandla dörren minst 1-2 gång per år med flytande bilvax eller 
möbelvax, t.ex. Turtle flytande hårdvax. Vaxet får inte innehålla slipmedel eller silikon. Mörka färger har 
tendens att blekas i sol, salt och regn bör därför placeras under tak i norrläge. Har du fått lackskador skall dessa 
bättras i  
omedelbart med en Alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans, annars gäller ej garantierna. Färgkoderna 

får du av din återförsäljare eller i broschyren. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och efter 

behov. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under ett entrétak. 

Vaxa din målade dörr: Ta först bort smuts med en fuktig duk, vaxa sedan hela dörren och låt stå i 30 minuter 

innan du torkar av/putsar upp dörren. Viktigt att tänka på: Vaxa aldrig dörren när den är varm eller i direkt 

solljus. Vi rekommenderar att man vaxar dörren en första gång redan vid montage så får dörren ett ännu 

slitstarkare skydd för yttre påfrestningar. 

 

Teakytterdörrar  
Teakytterdörrar ska behandlas med kinesisk träolja (med antimögelskydd) t.ex. Jupex 45 innan montering en 

gång eller till dörren är mättad, torka av överflödig olja. Därefter vid behov vanligtvis vår och höst (eller innan 

dörren börjar bli matt och uttorkad), så att dörren har en fet vattenavvisande yta. Obs! glöm ej dörrens 

undersida. Dörrar i teak kan få små sprickor i ytskiktet, detta beror på att trä är ett levande material. Sprickorna 

påverkar ej dörrens funktion eller täthet. Det är bara ett tecken på att dörren är tillverkad i ett äkta 

naturmaterial. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov. För att öka livslängden 

på dörrarna bör de placeras under t ex ett skärmtak. 

Olja din trädörr: Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för att putsa 

bort resta fibrer. Olja in dörren tills ytan är fet och vattenavvisande, torka bort all överflödig olja.  

 

Ekytterdörrar  
Ekytterdörrar ska behandlas med en träolja (med antimögelskydd) t.ex. Cuprinol 5009 innan montering en gång 

eller till dörren är mättad, torka av överflödig olja. Dörren levereras oljad från fabrik och får därför inte oljas för 

många gånger. Därefter vid behov vanligtvis 6-8 gånger/år (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så 

att dörren har en fet vattenavvisande yta. Det är viktigt att dörren slipas rent innan man oljar dörren. Obs! 

glöm ej dörrens undersida. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov. För att öka 

livslängden på dörrarna bör de placeras under t ex ett skärmtak. Ekdörrar får ej placeras i utsatt/oskyddat 

läge, då gäller inga garantier på ytskiktet. 

Olja din trädörr: Rengör dörren, torka av med trasa, slipa med fint slippapper i träets fiberriktning för att putsa 

bort resta fibrer. Olja in dörren tills ytan är fet och vattenavvisande, torka bort all överflödig olja.  

  

Furuytterdörrar  
Furuytterdörrar är obehandlade och måste laseras eller oljas före montering. Behandla kvistarna med kvistlack 
innan lasering eller målning efter rekommendation från färghandlare. Ingen garanti lämnas mot 
kvistgenomslag. För bästa resultat vänd er till närmaste färghandlare. Tröskeln är obehandlad och skall oljas 
innan montering och efter behov. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under t ex ett skärmtak.  
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Motverka och åtgärda mögelangrepp 

Om mögel uppkommer på din trädörr måste dörren först tvättas rent noga, använd gärna ett mögeltvättmedel 
eller vanligt diskmedel. Är dörren mycket angripen rekommenderar vi att man tvättar dörren med utspädd 
ammoniak och tvättsvamp, därefter tvättar rent den med rengöringsmedel. När dörren tvättats så reser sig 
fibrerna vilket åtgärdas genom slipning med ett fint sandpapper i träfibrernas riktning, därefter måste dörren 
oljas igen tills ytan blir fet och vattenavvisande. OBS! Om dörren inte är tillräckligt noga rengjord före oljningen 
så kan oljan istället fungera som ”föda” för mögelsporerna. 
 

Maskering av dörrar 
Ibland måste snickerier, t ex fönster och dörrar, maskeras för att tillfälligt skyddas mot färg, murbruk etc. 
För att inte färgen på snickerierna skall skadas är det viktigt att detta görs på ett korrekt sätt. 
 
Några råd vid maskering av snickerier 

 Använd maskeringstejp som rekommenderas av tejptillverkaren 

 Tejpen ska vara UV och väderbeständig 

 Om toppfärgen på snickerierna är vattenburen skall tejpen vara utprovad och godkänd för detta 

 Se till att underlaget är rent och torrt före maskering 

 Maskeringstejpen skall sitta på så kort tid som möjligt, den bör inte sitta längre än en vecka 

 Var observant på att både fukt och UV-ljus påverkar färgfilm och tejp. Vid murningsarbete kring dörren 
finns risk för hög fuktackumulering i färgfilmen då tejpen stänger ytan. Detta kan ge risk för färgsläpp 
när färgen avlägsnas. 

 Maskeringstejp ska tas bort med jämn och lugn rörelse 90 grader mot underlaget 

 Exempel på tejp som testats med godkänt resultat 
o Tesa 4438 
o 3M 8009RX 

 Vid osäkerhet rekommenderas att det utföres en test med aktuell tejp 
 
 
För mer information se vår hemsida angående montering och skötsel  
 
www.diplomatdorrar.se 


