Zie achterzijde voor garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften binnendeuren.

Verwerkingsvoorschriften binnendeuren
Hoe plaats ik zelf glas in lood?

Gefeliciteerd!

?

Gefeliciteerd met uw nieuwe binnendeur! U heeft een deur van de beste
kwaliteit gekocht waar u lange tijd veel plezier aan zult beleven. In deze
verwerkingsvoorschriften zullen wij u in het kort informeren over de
aandachtspunten bij het afhangen, het plaatsen van het glas, glas in
lood en het verven of lakken van de deur.

Is mĳn deur stomp of opdek?

?
Hoeveel inkorten?

Controle
Uw bestelling is met de grootste zorg behandeld. Controleer echter wel
eerst of alle zaken van uw bestelling in orde zijn voordat u de verpakking
openmaakt en met de verwerking begint. Is het de juiste deur, zijn de
afmeting en de draairichting in orde, zijn alle toebehoren geleverd,
enzovoorts.

Afhangen van een stompe deur
Maak de deur “pas en arm” in het kozijn en hanteer voor de hangnaden
de onderstaande tabel maar schaaf of zaag niet meer dan 1 cm per
zijde van de deur af. Onbehandeld hout en vooral MDF is gevoelig voor
vocht. Zorg daarom dat het hout of MDF weer voorzien wordt van twee
grondverflagen en tenminste een afwerklaag. Vergeet vooral de bovenen onderzijde van de deur niet.

Welke verf?

Verfadvies (uitgezonderd reeds afgelakte deuren)
Vooraf willen wij u dringend adviseren de voorschriften en/of instructies
van de verf fabrikant op te volgen, de adviezen hieronder dient u dan ook
als algemene aanwijzingen te beschouwen.

naadbreedte
scharnierzijde: 2 mm
slotzijde: 3-4 mm
onderkant: 3-5 mm
bovenkant: 2 mm.

Alle paneeldeuren zijn voorzien van een witte grondverflaag. Deze deuren
kunnen afgeschilderd worden met verf op alkydbasis (oplosmiddel
terpentine) of met een verf op acrylbasis (oplosmiddel water). Voor beide
verfsoorten gelden de volgende algemene richtlijnen:
01. Ontvet de deur, bij voorkeur met een speciaal daarvoor bestemd
middel.
02. Vul gaatjes, kleine scheurtjes en vul eventuele oneffenheden met een
plamuur of ander vulmiddel.
03. Licht schuren met schuurpapier (P220 of hoger) of schuurpads. Met
schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deur te
schuren.
04. Zodanig schuren dat de deur enigszins dof uitziet.
05. Schuren en ontvetten is erg belangrijk! Indien dit niet naar behoren
uitgevoerd wordt, kan de nieuwe verflaag onvoldoende hechten op
de grondverflaag.
06. Maak de deur stofvrij.
07. Breng de eerste verflaag aan met de kwast of roller, aan alle 6 zijden
van de deur (dus ook de boven- en onderkant).
08. Na droging de deur opnieuw licht opschuren zoals onder 3 omschreven,
bij voorkeur met schuurpads of fijner schuurpapier (P320 of hoger).
09. Maak de deur opnieuw stofvrij.
10. Breng de tweede verflaag aan met de kwast of roller, aan alle 6 zijden
van de deur.
11. De deuren dienen bij voorkeur van twee laklagen te worden voorzien.

Hoe hang ik een opdek deur af?



Afhangen van een opdekdeur
01. Plaats de paumelles in de voorgeboorde paumellegaten van de deur.
02. Plaats het kozijndeel van de paumelles in de daarvoor bestemde
gaten in het kozijn.
03. Hang de deur op aan de paumelles en stel deze desgewenst na met
de stelmogelijkheid die het type paumelle u biedt.

Deuren met een lengte tot 211,5 cm dienen aan tenminste 2 scharnieren
en deuren tot 231,5 cm lang aan tenminste 3 scharnieren afgehangen te
worden. Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven
van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten voorgeboord worden.

Stomp

Opdek

Kozĳn

Kozĳn

Deur

Hoe hang ik een stompe deur af?

Deur

Hoe hang ik een opdek deur af?

Plaatsen en afwerken van deurlijsten

Plaatsen en afwerken van deurlijsten

Hoe plaats ik zelf mijn glas?

?

Het glas in lood kan met behulp van transparante beglazingskit geplaatst
worden. Zorg er voor dat de beglazingskit niet te veel aangebracht
wordt op het lood. De kit is namelijk later niet makkelijk van het lood te
verwijderen. Toch overtollige beglazingskit laten opdrogen en voorzichtig
wegsnijden met een scherp mesje. Let op dat u hierbij geen krassen in de
loodstrip maakt.
01. Plaats het glas in lood nadat de deur afgehangen is, neem de deur uit
het kozijn en leg deze horizontaal.
02. Glaslatten uit de deur nemen.
03. Plaats een ril beglazingskit in de sponning.
04. Plaats en verdeel het glas in lood gelijkmatig in de sponning. Let
goed op dat u bij facetglas en gestructureerd glas, de facet of
structuurzijde altijd naar één kant plaatst.
05. Wij adviseren u de ruimte tussen het glas in lood en de sponning te
vullen met kunststof opvulblokjes of houten opvullatjes.
06. Plaats en druk vervolgens de glaslatten aan en bevestig deze, bij
voorkeur met nietjes. Wanneer draadnagels gebruikt worden, dienen
deze voorgeboord te worden.

Hoe hang ik een stompe deur af?



Plaatsen van glas in lood

Het plaatsen van deurlijsten is de ‘finishing touch’ van uw binnendeuren.
De deurlijsten zijn voorzien van een witte overschilderbare folie. Bij het
toepassen van deurlijsten adviseren wij u neuten uit ons programma te
gebruiken. Neuten zorgen namelijk voor een mooie aansluiting van de
deurlijst met de plint. Onderstaand het advies.

Plaatsen van glas
Het glas uit ons programma, of elk ander type enkel glas kan met behulp
van een transparante beglazingskit geplaatst worden.
01. Plaats het glas nadat de deur afgehangen is, neem de deur uit het
kozijn en leg deze horizontaal.
02. Glaslatten uit de deur nemen.
03. Plaats een ril beglazingskit in de sponning.
04. Plaats en verdeel het glas gelijkmatig in de sponning. Let goed op
dat u bij facetglas en gestructureerd glas, de facet of structuurzijde
altijd naar één kant plaatst.
05. Druk vervolgens de glaslatten aan en bevestig deze, bijvoorkeur met
nietjes. Wanneer draadnagels gebruikt worden, dienen glaslatten
voorgeboord te worden.
06. Zorg er voor dat het glas voldoende afgedicht is, zodat water
(bijvoorbeeld schoonmaakwater) niet tussen de sponning en het glas
lopen kan; dit kan schade aan de deur veroorzaken.
07. Eventueel overtollige beglazingskit laten opdrogen en wegsnijden
met een scherp mesje.

01. Indien u neuten wilt toepassen; behandel vooraf de kopse kant van
de neut (de onderzijde) met twee grondverflagen en een aflaklaag.
02. Maak de deurlijsten op maat en bevestig deze met nieten, draadnagels
of lijm op het kozijn.
03. Indien u de lijsten zonder neuten plaatst, maak de lijsten op maat
en behandel de kopse kant van de deurlijst (de onderzijde) met twee
grondverflagen en een aflaklaag. Bevestig daarna de deurlijsten.
04. Vul eventuele gaatjes met een plamuur of ander vulmiddel.
05. Licht schuren met schuurpapier (P320 of hoger) of schuurpads. Met
schuurpads is het makkelijker om de profileringen van de deurlijsten
te schuren.
06. Maak de deurlijsten stofvrij.
07. Breng de eerste verflaag aan met de kwast of roller.
08. Na droging de deurlijsten opnieuw licht opschuren zoals onder punt
5 omschreven.
09. Breng de tweede verflaag aan met de kwast of roller.

12 jaar

Garantievoorwaarden binnendeuren
Garantie

Uitgesloten van de garantie

KempiQ garandeert de gebruiksgeschiktheid van de binnendeuren uit de volgende series: Sense,

01. Gebreken en of schade die bij controleontvangst al vastgesteld hadden kunnen worden.
02. Schade die ontstaan is door ondeskundige verwerking en/of gebruik.
03. Deuren die groter zijn dan 93 cm breed of 231,5 cm hoog.
04. De kromte of scheluwte van een deur die niet meer dan 8 mm is.
05. Indien er meer dan 1 cm per zijde van de deur afgeschaafd of gezaagd is.
06. Wanneer stolpnaalden of tongnaalden of andere houten materialen, die niet door
Deuren geleverd zijn, door derden aan de deur toegevoegd zijn.
07. Wanneer verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur bevinden.
08. Wanneer deuren toegepast zijn in een zogenaamde warmte /koudesituatie, zoals b.v. een
verbindingsdeur tussen garage en huis.
09. Indien bij controle blijkt dat het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.
10. Waterschade als gevolg van onvoldoende afdichting bij de glas /deuraansluitingen.
Vervormingen of schade aan de deur ontstaan door een afwerklaag die onvoldoende
bescherming biedt.
11. Lichte natuurlijke aftekening van houtnerfstructuur in het oppervlak van stijlen en dorpels,
kantlatten en profileringen.
12. Krimpnaadjes (haarscheurtjes) bij alle aansluitingen van stijlen en dorpels, profileringen en
panelen.

Balance, Dutch Line, Colour Lux Plus, en Classic Line, voor een periode van 12 jaar na aankoopdatum, indien er is voldaan aan de hierna gestelde garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden
01. Deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden.
02. Deuren dienen tijdens de opslagperiode niet aan direct zonlicht te worden blootgesteld.
03. Controleer de goederen op schade en specificatie bij ontvangst. Teken eventuele schade en/
of andere opmerkingen direct aan op de vrachtbrief en onderteken deze. Schade en/of andere
reclamaties zijn achteraf niet mogelijk.
04. De ‘Verwerkingsvoorschriften binnendeuren’ dienen in acht genomen te zijn.
05. Geheel of gedeeltelijk bewerkte deuren kunnen niet worden geruild, evenals deuren die uit de
oorspronkelijke verpakking genomen zijn of waarvan de verpakking beschadigd is.
06. Deuren tot 211,5 cm dienen tenminste aan twee scharnieren of paumelles en een sluitpunt te
worden afgehangen. Deuren hoger dan 211,5 cm ten minste aan drie scharnieren of paumelles
en een sluitpunt.
07. De kwaliteit van voorgelak binnendeuren dient op minimaal 3 meter afstand en loodrecht ten
opzichte van het deurblad beoordeeld te worden.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Schademelding
De belanghebbende die op deze garantieverklaring een beroep wil doen, dient zich in eerste
instantie te wenden tot de contractpartij. De belanghebbende mag aan de deuren geen enkele
verandering (doen) aanbrengen voordat een gemachtigde vertegenwoordiger van KempiQ B.V. in
de gelegenheid is gesteld de betreffende deuren te inspecteren. Schade die onder deze garantie
valt zal alleen worden vergoed na schriftelijke of mondelinge toestemming van een gemachtigde
vertegenwoordiger van KempiQ

