You CanDo® it Montagewijzer
A. Voordat u begint
Lees voordat u de deur gaat
monteren eerst zorgvuldig
deze montagewijzer.
Vermijd ieder contact met
water, voordat de deur is
geschilderd of gelakt.
Controleer de deur voor verwerking op beschadigingen,
maat- en modelafwijkingen.
De deur en de glasverdeling
moeten haaks en recht zijn.
De tolerantie op kromtrekken van een deur is 8
mm. Na verwerking kunnen
klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden.
Plaats de deur nooit
binnen 1 meter van een verwarmingselement in verband
met mogelijke vervorming
door eenzijdige verwarming.
Gebruik altijd scherp gereedschap om onnodige
schade te voorkomen.

B. Het juiste gereedschap
en materiaal

C. Afhangen van een
stompe binnendeur
Zie afb. 2
Meet de sponning van het
kozijn op: van links naar rechts
op 3 plaatsen; onder, midden
en boven. En van boven naar
beneden op 2 plaatsen (links
en rechts). Met zagen en
schaven maakt u de deur
zonodig op maat.

Zie afb. 3
Schaaf de hangzijde en sluitzijde iets schuin naar binnen af.
Als de deur aan de hangzijde
tegen het kozijn staat, moet er
aan de sluitzijde 2 tot 3 mm
ruimte overblijven.

Zie afb. 4
Hang een binnendeur altijd af
aan 3 scharnieren: één bovenaan, één in het midden en één
onderaan. Verwijder voor de
volgende stappen de scharnierpennen uit de scharnieren,
zodat u losse scharnierhelften
heeft.

Zie afb. 5
Benodigd gereedschap

Zie afb. 1.
Zaag, schaaf, boormachine,
beitel, schroevendraaier, duimstok of rolmaat, potlood.
Benodigd materiaal
Schroeven, scharnieren/paumellen, overschilderbare kit,
verf.
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het kozijn steekt. Hak met een
beitel de contouren van het
scharnierblad in het kozijn.
Zorg hierbij dat de bovenzijde
van het scharnierblad gelijk is
met het oppervlak van het
kozijn.
Controleer of de 3 scharnieruitsparingen even diep zijn
uitgehakt. Zet vervolgens met
één schroef de scharnierhelften vast in het kozijn, zodat
de deur nog te stellen is.

Teken de plaats en de vorm van
de scharnierhelften in de
sponning van het kozijn. Let op
dat de ‘knoop’ van het scharnier (zie afbeelding) 2 mm uit
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Zie afb. 6
Zet de op maat gemaakte deur
op wiggen in de kozijnsponningen en controleer de ruimte
rondom. Houd hierbij 2 mm aan
de scharnierkant, 3 tot 4 mm
aan de sluitzijde, 3 tot 4 mm
aan de onderkant en 2 mm aan
de bovenkant vrij.

Zie afb. 7
Zet de scharnierhelften met
behulp van de scharnierpennen
aan elkaar, klap de vrije helften
tegen de deur en teken de
juiste plaats van de scharnieren af op de deur.
Verwijder de scharnierpennen
weer en zet de deur met de
sluitzijde op de grond. Leg de
losse scharnierhelften met de
scharnierbladen haaks op de
plaats van de aftekeningen op
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de zijkant van de deur. Teken
nu de scharnieren af op de
zijkant van de deur. Zorg ook
hier dat de scharnierknoop 2
mm uitsteekt.

Zie afb. 8
Steek met een beitel de ruimte
voor de scharnieren uit in de
zijkant van de deur. Ook hier
moet de bovenzijde van het
scharnierblad gelijk blijven met
het oppervlak. Leg de scharnieren op de juiste plaats en
zet het scharnierblad vast met
een schroef. Plaats de deur in
het kozijn zodat de knopen van
de scharnieren in elkaar
passen en u de scharnierpennen kunt plaatsen.
Controleer of de deur goed
opent en sluit. Zo ja, schroef dan
de scharnieren volledig vast.
Past de deur nog niet helemaal, verwijder dan de scharnierpennen uit de scharnieren
en zet met een tang de knopen
van de scharnieren die aan de
deur zitten in één lijn.

wege uw bestaande kozijn,
maximaal 2 paumelles kunnen
worden gebruikt, is dit toereikend. Draai de paumelles in
de paumellegaten. De deur is
nog te stellen door aan de
paumelles te draaien.

E. Plaatsen van glas /
glassets
Zie afb. 10
Hang eerst de deur af volgens
de montagewijzer. Haal daarna
voorzichtig de glaslatten uit de
deur. Lak of schilder de sponning en glaslatten 1 à 2 keer.
Plaats dan het glas in de
sponning en kit vervolgens de
randen af met een overschilderbare
beglazingskit.
Bevestig de glaslatten tegen
het glas in de sponning en zet
de glaslatten vast met koploze
spijkers of nieten. Plamuur de
eventueel ontstane oneffenheden weg met een overschilderbare plamuur.

D. Afhangen van een
opdek binnendeur

F. Schilder- en onderhoudsinstructie binnendeuren

Zie afb. 9

Voor alle deuren geldt dat de
panelen (op de plaats van de
aansluiting tussen paneel en
stijl) en dorpelverbindingen
altijd eerst afgekit moeten

Gezien het gewicht van de deur
verdient het de voorkeur de
deur aan 3 paumellescharnieren
af te hangen. Wanneer er, van-
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worden met een overschilderbare elastische kit. Dit geldt
voor beide zijden van de deur.
Whiteline deuren worden voorbehandeld (met twee lagen
grondverf) geleverd. De deur
dient nog afgelakt te worden.
Dit kan met alle terpentine verdunbare en watergedragen
acryl verven. Vraag uitgebreid
advies aan uw verfleverancier.
Volg aanwijzingen van de verffabrikant (aangegeven op
verfblik) altijd nauwkeurig op.
Wij adviseren u eerst kleine
structuurafwijkingen te plamuren, hierna de deur licht op te
schuren en dan pas af te lakken
in de gewenste kleur.Om een
goed resultaat te krijgen, zijn
minstens 2 behandelingen met
lak nodig. Tussen elke behandeling de deur licht opschuren.
Behandel de boven- en onderkant,
de
glassponningen,
scharnier inkrozingen, slotgaten en boringen van de deur
met een extra laag afsluitende
verf of een gelijkwaardig product (tegen vochtinwerking).
De panelen kunnen als gevolg
van wisselende temperatuuren
vochtigheidsverschillen
(centrale verwarming) gaan
krimpen en/of zwellen. Hierdoor kan het voorkomen dat u
de panelen na verloop van tijd
moet bijschilderen.
Wij adviseren u jaarlijks de laklaag van de deur en het eventuele beglazingssysteem te
controleren en in goede staat
te houden. Op deze manier
heeft u zo lang mogelijk plezier
van uw deur.

Hebt u vragen
en/of wilt u meer
informatie? Ga dan
naar www.cando.nl

