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1. Uppdragets formella grund 

Uppdraget har givits av DRUTEX Aktiebolag, ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów. 

Registernummer i Institutet för byggnadsteknik - 00868/15/ZO0NK. 

2. Uppdragets meritoriska grund 

Uppdragets meritoriska grund utgörs av: 

 Bygglag, Art. 10. Ust. 2. pkt 1b (Dz. U. nr 111/97, poz. 726), [ändrad lydelse] 

 Infrastruktursministers förordning av den 12 april 2002 om tekniska arbetsvillkor som 

ska uppfyllas av byggnader och deras placering [ändrad lydelse] 

 PN-EN 14351-1+A1:2010 "Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości 

eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności".  

 Monteringsguide Leifaden zur Montage. Der Einbau von Fenstern, Fassaden und 

Hausturen mit Qualitatskontrole durch das RAL- Gutezeichen, RAL 

Gutegemeischften Fenster und Hausturen, Frankfurt 2010 och 2014  

 Teknisk dokumentation. 

 Tekniska arbetsvillkor av montering och mottagning av utförd arbete. Del B:

Efterarbeten, häfte 6: Montering av fönster och balkongdörrar nr 421/2011.  

3.Uppdragets tema, syfte och omfattning 

3.1 Uppdragets tema och syfte  

Att bearbeta monteringsanvisningar av HS lyftglid skjutdörrar i PVC avsedda för 

monteringsföretag, designers, mottagare, byggkontroll. 

Anvisningar omfattar schematiska ritningar på montering av HS skjutdörrar. Tvärsnitt av HS 
skjutdörrens karm varierar på grund av dörrens typ: skjutparti, dörrar med låg tröskel. 

3.2 Uppdragets framställningssätt 

 Nedanstående uppdraget är skaparens verk och skyddas enligt lagen av den 4 februari 

1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter 

 Rättigheter i samband med avyttringen av upphovsrätt har överförts till uppdragets 

givare 

4. Anvisningar 

1. Exempel på HS skjutdörren - vertikalt och horisontellt tvärsnitt 



2. Dörrens funktion 

HS lyftglid skjutdörrens funktion, precis som vid fall av alla fönster och dörrar är att 

garantera värme- och ljudisolering, tätning mot inträngning av luft och vatten och säkerhet i 

byggnaden genom att separera byggnadens interiör från klimatförhållande utomhus. Även 

hållbarhet, tillförlitlighet, estetik och möjlighet att kommunicera bör garanteras. 

3. Generella regler för att montera dörren 

Att dörrar ska fungera i enlighet med deras tilldelade funktioner krävs det att de tillverkas 

enligt teknisk dokumentation samt att de monteras på ett professionellt sätt, nämligen: 

 att dörrar placeras i väggen, monteras och tätas; 

 att välja monteringssätt, anpassad teknologi och placering av dörrar i väggen bör 

nämnas i monteringsprojekt, oavsett om byggnaden är ny eller man byter dörrar i 

byggnad som har redan funnits; 

 att arrangemang bör konsulteras med tillverkaren, dörrdistributören, representanten av 

ett monteringsföretag. 

Dörren är inte en bärande komponent i en byggnad och kan inte bära mekanisk, termisk, 

eller exploateringsbelastning i byggnadens konstruktion. 

4. Att ta mått på dörren 

Mätning av dörren bör utföras enligt regler angivna på ritning nr 2 och i tabell nr 1. 



Rit. 2 Mätning av en dörröppning 

Skala av 

avvikelser inom 

mått av 

dörröppningens 

höjd och bredd 

Dörröppningens 

mått 
Höjd 

Bredd mindre 

än 6 m 

Bredd mer än 6 

m 

Avvikelser ± 8mm ± 12mm ± 16mm 

Skala av 

avvikelser inom 

mått av 

dörröppningens 

diameter 

Dörröppningens 

mått 
1-3 m 3-6 m Mer än 6 m 

Avvikelser ± 10mm ± 15mm ± 20 mm 

Tabell 1. Avvikelser inom hålets mått 

5. Måttkontroll på dörr som avses för montering 

 Innan dörrmontering måste man kontrollera storlek på hål för att se till att dimensioner 

av dörren och dörröppningen passar till varandra, och att justermån runt karmens sido

och överstycke är lämplig för tätningen och att bevara nödvändigt justermån på 

omkretsen. 

 Om det är svårt att bestämma storlek och typ av dörröppningen bör man kontrollera 

vissa platser på omkretsen av den befintliga dörren så att man vet vilken typ av 

öppningen den är, t.ex. med eller utan sidomur och vilken väggens typ det handlar om 

- tegel, fasta eller ihåliga block, keramiska håltegel med vertikala kanaler, om det har 

tre lager med inre värmeisoleringsskikt av keramiska öppningselement eller två lager 

med yttre värmeisoleringsskikt. 

Man bör noggrant kontrollera: 

 Typ av monterade dörren - 1-blads dörr, låddörrar, eller andra - gamla dörrar kan ha 

olika yttremått eller kontruktionselement [tröskel]  

 Mått och typ på dörröppningen (med sidomur, utan sidomur, mått på sidomuren) samt 

bredd på dörrkarmen av befintlig dörr (den kan vara bredare än karmen av ny dörr) 

 Placering av väggens värmeisolering - väggen med ett lager, väggen med tre lager och 

inre värmeisoleringsskikt, väggen med två lager och yttre värmeisoleringsskikt eller 

vägg vars isolering ska moderniseras. 



 Placering av nivå av yttre och inre golv - att montera isolering. 

6. Förberedning av en dörröppning för montering av dörren 

Monteringsetapper - förberedning av en dörröppning för att montera dörren: 

 Sidostycket ska rensas från lösbara byggelement, smuts, damm och övriga 

föroreningar. Ytan ska vara jämn och slät. Värmeisoleringsmaterial i 3-blads väggar 

(med inre värmeisolering) ska jämnas med sidostyckets kanter.  

 Hål i muren, sidostycke, sidomurar, överstycke ska repareras samt ihåliga utrymme 

ska fyllas med lämplig murbruk  

 Vid fall av byte av gamla fönster och dörrar ska man ta bort gammalt lager av gips 

och murbruk och därefter fylla noggrant hål i muren med lämplig murbruk 

 Ytor med icke tillräcklig materialens kohesivitet (dvs. de som faller ihop) ska 

förstärkas med grundmedel, särskilt om man planerar att täta med klisterbara material 

(isoleringsfilm) eller byggkitt. 

7. Placering av dörren i dörröppningen - väggstyper  

Regler om att placera dörren: 

 Dörr ska placeras i sidostycket eller sticka ut ur väggens yta (delvis eller helt) för att 

minimalisera linjära köldbryggor, vilket kan leda till kondensation av vattenånga på 

insidan av dörrkarmen, sidostyckets yta eller inuti anslutningen mellan dörren och 

väggen. 

 Genom att analysera temperaturen var dörren är i kontakt med byggnadens vägg, kan 

man på grund av isotermers läge definiera en potentiell plats för kondensation av 

vattenånga på dörrens inre yta, sidostycken eller inuti anslutningen mellan dörren och 

dörrkarmen. 

 Den bästa platsen var dörr kan placeras i sidostycket finns där var isotermen 10
o
C 

ligger inte på väggens inre yta (inomhus). 

 Ifall man inte känner isotermers läge, bör man följa generella regler, nämligen: o

1-blads vägg utan värmeisolering - i hälften av väggens bredd, 

o 3-blads vägg med inre värmeisolering - i värmeisolerings lager, 

o 2-blads vägg med yttre värmeisolering - i väggens yta. 

 I lågenergi- eller passiva hus vars 2-blads väggar har betydligt bredare yttre 

värmeisolering, ska dörren delvis eller helt sticka ut ur väggens yta. 

 Dörr som helt sticker ut ur väggens yta monterade tack vare systematiska lösningar 

som använder monteringskonsoler, stöd, vinklar, stödramar bör placeras i lager av 

värmeisolering. 

 Vid fall av ett sidostycke med sidomuren rekommenderas det att placera dörren på 

sånt sätt att vertikala och horisontella ramar av dörrkarmens överdel ska täckas av 

sidomuren mest i hälften av dess bredd.  

 Ramar bör inte täckas på grund av risk av funktionsförlust av felmonterade dörrar, 

t.ex. frost, vattenfläckar under dörrens blad.  



 Schemat av dörrmontering presenteras på ritning 3a-c.

8. Montering av dörren i sidostycket 

Rit. 3a-c Schemat av placering av dörren 

i sidostycket 

a) 1-blads vägg utan värmeisolering 

b) 3-blads vägg med inre värmeisolering 

c) 2-blads vägg med yttre värmeisolering 



Att placera dörren tillämpar man block, kilar av impregnerat trä eller kompositer, balkar av 

impregnerat trä, expanderande element av PVC, tröskellister, profiler av aluminium, vinklar, 

konsoler och stöd av stål, stödram. Exempel på montering presenteras på ritning 4a-c. 

Rit. 4a-c Montering på stödblock, stödbjälkar, stålstöd (konsoler) samt stödbjälkar vid fall 

av dörr som sticker in i isoleingen 

9. Placering av stödblock och monteringskilar  



Placering av stödblock och monteringskilar som beror på dörrens sort, typ och mått 

presenteras på ritning 5. 

Rit. 5 Placering av stödblock och monteringskilar 

Regler om att placera stödblock och monteringskilar. 

 Stödblock bör placeras inom ett avstånd på högst 30 cm.  

 Stödblock bör placeras centralt under vertikala element av dörrkarmen samt stolpar 

(inklusive rörliga stolpar). En annan placering kan förorsaka att dörrkarmens tröskel 

böjer sig på grund av dörrens vikt. 

 Man måste särskilt ta hänsyn till att en löpskena är fast stödd på den hela längden och 

att maximalt avstånd mellan block är 20 cm.  

10. Placering av dörrens infästningselement i sidostycken 

Placering av dörrens infästningselement i sidostycken presenteras på ritning 6. 

Rit. 6 Placering av dörrens infästningselement i sidostycket 

Stödblock 

Monterings 
kil 



Regler av att placera dörrens infästningselement i sidostycket: 

 Infästningselement bör placeras inom ett avstånd på högst 15-20 cm från elementets 

hörn och 50-70 cm mellan infästningselement. 

 Infästningselement bör garantera att yttre belastning ska överföras av adapter till 

byggnadens konstruktion och att dörrens funktion ska bevaras .

 Vid montering använder man tappar/karmskruv, ankare och bultar/skruvar vilket beror 

av väggens typ - om den är monolitisk eller består av flera lager, samt av 

monteringssätt. 

11. Grundregler av dörrinstallation och montering 

 Stödblock används inte vid fall av konsolmontering av dörr som sticker ut ur murens 

sida och som är placerad i ett lager av värmeisolering.  

 Monteringskilar som används vid dörrmontering för att justera dörrens placering i en 

öppning och att stabilisera dörren ska tas bort, men stödblock ska lämnas kvar. 

 Kilar / underlägg / stöd av olika sort som används bara vid placeringen av dörren i en 

öppning är inte stödblock och ska inte bära belastningen.  

 Det är inte tillräckligt att montera dörren bara med hjälp av karmskruv, tappar, skruvar 

och ankare, utan stödblock. 

 Användningen av skruvar för direkt dörrmontering får inte kräva tillämpning av 

stödelement eller monteringskilar om tillverkaren av skruvar har genomfört 

forskningen inom detta område, och dörrens konstruktion möjliggör att behålla ett 

konstant avstånd mellan sidostycke och dörrkarm efter att man har monterat fast 
skruvarna. 

 Vertikala och horisontella avvikelser i placeringen av dörren i en öppning bör inte vara 

större än 3 mm.  

12. Fastställning av minimala springor mellan dörrkarm och sidostycke 

Det maximala måttet på en springa mellan dörrkarm och sidostycke bör inte vara större än 40 

mm. Mätning av springor presenteras på ritning 7a och 7b samt i tabell 2. 

I vissa fall accepteras större mått. Då krävs tätningssätt och tillämpning av tätningsmedel en 

annan strategi - t.ex. användningen av speciella mekaniska infästningselement. 



Minimal bredd på springan (mm)

b t 

Dörrens mått 

(m) 
t.o.m. 1,5 t.o.m. 2,5 t.o.m. 3,5 t.o.m. 2,5 t.o.m. 3,5 

Vit PVC 10 10 20 10 15 

Färg 10 15 20 10 15 

Tätnings djup t ska anpassas enligt  tätnings bredd b 

Tabell 2. Mått på springor i dörröppningen 

13.Typer av mekaniska infästningselement 

Montering av dörrar bör utföras genom att sätta fast dörren i sidostycke direkt eller indirekt, 

med användning av olika typer av adapter - skruvar, karmskruv, plåtankare. Exempel på 

infästningselement presenteras i ritning 8a och 8b. 

OBSERVERA: Vid dörrmontering i ankarnas trösklar, krävs speciella ankare.  



14. Regler om att använda mekaniska infästningselement 

 Tappar [karmskruv] används till betong, fulltegel, silikat tegel, håltegel, keramiska 

tegel, cementblock, lättbetong, sten osv. 

 Skruvar anpassade till montering av dörrkarmen i betong, fulltegel, silikat tegel, 

håltegel, keramiska tegel, cementblock, lättbetong, trä osv. 

Skruvar ska anpassas till typ av ett sidostycke. 

 Byggankare ska användas i platser, var dörrkarmens avstånd är för stor för att tillämpa 

karmskruv, t.ex. vid dörrmontering med en låg tröskel. 

 Monteringen ska avslutas med mottagningsprotokoll med underskrift. 

Fogskum och andra isoleringsmaterial [tätningsmedel] används inte för 

monteringen utan för att täta och isolera springor mellan dörrkarmen och väggen. 

15. Beståndsdelar till mekanisk montering av HS skjutdörren 

Att montera dörrkarmen används rostfria ståladapter - ankare, karmskruv, speciella skruvar - 

som anpassas i enlighet med förväntade belastningar som dörrar kan förorsaka och som beror 

på väggens typ. 

Till monteringen använder man följande metall monteringselement: 

 Skruvar som har en gänga med en kärndiameter på 7,5 mm och olika former på 

skruvhuvud på sin hela längd - koniskformat huvud, cylinderformat huvud med 

rundad kant, platt eller linsformat huvud.  

 Tappar och karmskruv i stålvariant med expanderande metallhylsa eller stålskruvar 

med expanderande element [tappar]. 

 Karmskruv med expanderande element används i ihåliga material med kanaler eller 

hål, t.ex. keramiska ihåliga tegel. 

 Stålankare tillverkade av en platt remsa av plåt med tjocklek på 1,5 ± 2,5 mm med hål 

för skruvar / karmskruv. Ankare överför inte belastningen i vertikal riktning. De avses 

till indirekt montering av dörren placerad in i sidostycket för att ta över belastning som 

kommer från sug- och vindtryck. 



 Konsoler och stöd - stålement som överför belastning från monterade dörrar. De 

används vid monteringen av dörrar som delvis eller helt sticker ut ur murens yta - 

inom värmeisolering. Bärförmåga av konsolen anges på grund av hur mycket dörren 

ska sticka ut ur ytterväggen. Konsolen är monterad på nedre del av dörramen, eller till 

extra profiler, t.ex. utvidgningar. 

 Vinklar av stål eller speciellt hållbart material som duger till att montera på murens 

yttre sida. Övre yta utgör ett stöd till placering av dörr som ska delvis eller helt sticka 

ut ur murens yta. 

16. Montering av dörr som sticker ut från väggens sida 

 Montering av dörr som delvis eller helt sticker ut från väggens sida kan genomföras 

med hjälp av monteringskonsoler eller stålvinklar. 

 Monteringen krävs en särskilt urval av monterings konsoler, vinklar/adapter 

nödvändiga att överföra yttre belastningar som påverkar dörren och dess tyngd. 

Konsoler, stöd eller vinklar bör placeras på dörrens hela omkrets och monteras till 

byggnadens väggar med hjälp av välanpassade adapter, enligt allmänt kända regler. 

 Monteringskonsol är ett element, på vilket dörren är monterad med sin hela tyngd [den 

kan betraktas som stödblock] och samtidigt som monteringselement. 

 Sidostöd och övrestöd är element som överför krafter som uppstår från sug- och 

vindtryck till väggens konstruktion samt de som bildas vid rörlighet av blad. Man 

ställer inga krav angående typer av väggens material till vilka ovanstående 

monteringselement användas.  

17. Dörrmontering i andra system 

Dörrmontering i ett lager av värmeisolering i andra system, t.ex. vid tillämpning av speciella 

profiler (ramar) av isoleringsmaterial som klistras och monteras till väggar på ett mekaniskt 

sätt presenteras på ritning 11. 



Rit. 11 Montering i lager av värmeisolering 

Vid en sådan montering på murens yttre sida fästs en typ av stödram på utvidgande profiler. 

Dörren placeras in i en förberedd ram och monteras med långa skruvar samt tätas och 

värmeisoleras med hjälp av en treskiktsmetod, dvs. ångspärrstejp på insidan, 

polyuretanisolering i mitten och ånggenomsläpplig tejp på utsidan eller multifunktionell 

utvidgningstejp med bredd anpassad till storlek på monterad ram. Systemet av sådan 

montering bör noggrant beskrivas samt tillåten belastning och installationsanvisningar ska 

anges. 

18. Regeln på treskiktstätning 

Ångspärrstejper/folier och ånggenomsläppliga tejper/folier, folier innehavande butyl för inre 

tätning, utvidgningstejper av porös svamp, en- eller multifunktionella tejper (ångspärrstejper 

och ånggenomsläppliga tejper), universiella ångspärrstejper och ånggenomsläppliga tejper 

bör användas enligt tillverkarens anvisningar och krav angående förberedelse av klisterytor. 

 Inre tätning. Inre tätning mellan dörrkarmen och sidostycket bör inte hindra passage av 

vattenånga från rummet till en springa mellan dörrens ram och byggnadens vägg, 

nämligen förhindra kondensation  i springan (dvs. på platser med en temperatur under 

daggpunkten). Den grundläggande tätningsprincipen lyder "tättare på insidan än på 

utsidan". Det tillåter vattens diffusion. 

 Mitt lager (värmeisolering). Springan mellan sidostycket och dörrkarmen bör vara helt 

fylld med ett lager av värmeisolering. Samtidigt kan man inte låta att dörrkarmens ram 

blir deformerad.  

 Yttre tätning. Yttre tätning mellan sidostycket och dörrkarmen bör tillverkas på ett 

sådant sätt att det inte finns någon möjlighet till infiltration av regnvatten i springan 

och samtidigt att bevara ånggenomsläpplighet. 

 Tätningsmaterial. I tätningsprocessen kan man använda: fogskum, tejper och porösa 

svampar, mineralull, glasfiber, ångspärrsfolier och ånggenomsläppliga folier, 

impregnerade utvidgningstejper, tätningstejper innehavande butyl, permanenta flexibla 

tätningsmedel (neutrala silikoner), byggrep, komprimerbara material. 



 Tillämpnings regel. Vid tätningen måste man följa anvisningar av tillverkare av 

tätningsmaterial, med särskilt hänsyn till:  kemisk kompatibilitet hos anliggande 

material,  rengöring av en vidhäftningsyta,  förberedelse av vidhäftningsyta 

(beroende på vilken typ av material används),  krav för användning på grund av olika 

fuktighet och lufttemperatur. 

19. Sammansätting av HS lyftglid skjutdörr 

Sammansätting av HS skjutdörr kräver kontroll i termer av motstånd mot vindtryck samt om 

sammansättningen är vatten- och luftät. Dessa sammansättningar bör planeras  individuellt, 

beroende på de förhållanden i vilka de ska installeras. Man bör ta hänsyn till krav angående 

statiska konstruktioner [motståndskraft mot sug- och vindtryck], och värmeutvidgning av 

element i sammansätta dörrar. 

 Beroende av vad som krävs, ska man välja välanpassade monteringsadapter. Dessa 

element kan skruvas fast med liten justermån.  

 Sammanssättning av dörrar med andra dörrar / fönster på ett horisontellt [vertikalt] sätt 

kräver att montera element mellan dörrkarmar och täta kontaktytor. 

 Regel av att sammansätta dörren: - impregnerad svällband, - PVC profil förstärkt av 

aluminium profil [sk. ben] 

20. Montering av utvändiga rulljalusier och HS skjutdörr 

Utvändiga rulljalusier delas i adaptiva rulljalusier monterde i den färdiga byggnaden i 

dörröppningen eller på fasaden ovanpå öppningen och infällda rulljalusier monterade samtidigt 

när byggnaden byggs. 

Rulljalusier är inte dörrens komponenter. Deras storlek, dimensioner och konstruktion bör 

utföras enligt ett byggprojekt. Man ska kontrollera rulljalusiernas typ och 

monteringsanvisningar med fokus på: 

 Mekanisk montering av rulljalusiers lådor och eventuellt behov av att använda 

förstärkningselement - statiska adapter, reglar, stolpar - på grund av storlek, spännvidd 

och statisk belastning. 

 Om det är nödvändigt att använda tätningsmedel på sammansätta dörrar och 

rullgardiner. 

 Om monteringen ska garantera stresskompensation t.ex. genom användning av 

expanderande element. 

 Om rullgardiner inte förorsakar deformationer på dörren och dörrens blad, om de inte 

belastar konstruktionen, om monterade HS dörrar (beslastade med rullgardiner) 

öppnas lätt. 

 Om förbindelse mellan rullgardinslåda och överstycke är vatten- och lufttät samt 

värme- och ljudisolerad. 



 Om monterings adapter som används vid rulljalusiersmontering är anpassade till 

överstyckets typ - armerad betong, fulltegel samt väggens typ - ihåliga material, 

håltegel, lättbetong. 

 Om rullgardins lådor monteras på släta ytor. 

 Om yttre och inre tätning av monterad rulljalusiers låda har utförts enligt en regel: 

tätare på insidan än på utsidan; inomhus - ångspärrstätning, utomhus - 

ånggenomsläppligstätning.  

21. Mottagning av slutarbete 

Vid mottagning av slutarbete måste man kontrollera: 

 Korrekthet av stöd  av dörrkarmens tröskel.  

 Korrekthet av mekanisk dörrmontering runt dörrkarmens hela omkrets.  

 Att värmeisoleringen i springan mellan dörrens ram och dörrkarmen har utförts 

korrekt, med fokus på isoleringen under dörrkarmens tröskel. 

 Att både yttre och inre tätning av springan mellan dörrens ram och dörrkarmen har 

utförts korrekt,  med särskild fokus på att använda tätningsmedel och följa tekniska 

anvisningar. 

 Att bearbetning av tröskeln har genomförts korrekt. 

22. Mottagning av monterade dörrar  

Innan efterarbete börjar ska monterade balkongdörrar noggrant inspekteras inom dörrens 

placering och funktionalitet, med följande krav: 

 avvikelsen från vertikal- och horisontellinjen får  inte vara större än 1,5 mm/m vid ett 

dörrelement som är mest 3000 m långt, 

 skillnaden i längden av diagonaler i dörrkarmens ram och dörrblad får inte vara större 

än 2 mm - vid ett dörrelement som är mest 3000 m långt, respektive 3 mm vid ett 

dörrelement som är längre än 3000 m, 

 att öppna och stänga blad bör ske utan hämningar, 

 ett öppet blad får inte stängas eller öppnas under sin egen tyngd,  

 Stängt blad ska sitta fast och jämt i dörrkarmen samt garantera tätheten mellan blad 

och dörrkarm, 

 deformationer får inte vara större än 1,5 mm / 1m, 

 deformationer, inklusive ändringar på formen och måttet på fönster/balkongdörrar får 

inte betydligt försämra elementens effektivitet (funktion), 

 deformationer får inte förorsaka skador i fönsterkomponenter - att beslag och tätningar

dras ut, ramar skadas, beslag korroderas, 

 deformation i horisontelt läge (utbuktat glas, timglas) får inte påverka att beslag 

kopplas ut ur elementet, 

 Vid fall av eventuella oegentligheter får man justera beslag, korrigera bladets 

placering i förhållande till dörrkarmen,  

 Man får ta mått på deformationer när blad är stängda. 



Bearbetad av mgr inż. Jerzy Płoński 

 


