.
1.

De eerste periode van de gebruiksfase is er nog veel bouwvocht in de woning.
Dit heeft consequenties voor het binnenklimaat en met name de luchtvochtigheid in
de woning. Afhankelijk van de bouwmethode en het al dan niet goed ventileren van
de woning, duurt het enige tijd voordat er een stabiel binnenklimaat komt.
Dit zal ongeveer een 12 maanden duren.
Het houtvochtgehalte van de houten buitendeuren zal zich aanpassen aan de
binnenklimaat. Met name het eerste jaar van de gebruiksfase heeft dit consequenties
voor de sluitnaden. Hierna zal er een stabiele situatie ontstaan, die in de buurt komt
van de sluitnaden in de fabriek.

2.

Al het hang en sluitwerk en tochtkaders zijn nieuw, hierdoor kan het voorkomen dat
een en ander nog vrij stroef open en dicht gaat. Zodra er meer bouwvocht uit de
woning is en de sloten en of raamboompjes meerdere malen zijn gebruikt worden de
kaders ook wat soepeler.
De bewegende delen zullen dan beter te openen en afsluitbaar zijn.

3.

De ramen en deuren zijn door ons in een neutrale stand afgemonteerd.
Indien u de ramen of deuren strakker of soepeler wilt laten sluiten dan kunt u
gebruikt maken van de nastelbaarheid van de sluitpunten.

4.

Door het nieuwe bouwbesluit zijn de deuren veelal 231,5cm of hoger. Het is volgens
de voorschriften dan ook aangeven dat de deuren ten alle tijden op 3 punten
vergrendeld moet worden. Dit is de dan ook de gehele dag door.

5.

Voor informatie van nastellen van sluitingen en onderhoud van DTS dorpels vindt u
hieronder enkele praktische tips.
Voor verder onderhoud van hang en sluitwerk kunt op onze website terecht
www.grotendorst.nl onderdeel:
Tips & Advies zie onderdeel “Onderhoud deurbeslag”.

De hoofd sluitkom, daar kunt u alleen de sluitplaat van de dagschoot verstellen met
een inbussleutel.
U kunt dan de deur dan strakker of soepeler laten sluiten, dit geheel naar eigen wens.

Gaat de deur zwaar of te licht op slot dan is er de mogelijkheid om de haken boven
en onder lichter of zwaarder te laten sluiten.
Met een schroevendraaier kun u de sluitplaat geheel omdraaien en met een
inbussleutel is het mogelijk de sluitplaat fijner af te stellen.
De haken zullen in de kommen de deur dan boven en/of onder soepel in het kozijn trekken.

Om actieve deur van een stolpstel strakker of soepeler te laten sluiten is er de mogelijkheid
om sluitplaat van de dagschoot in de midden sluiting verstellen.
Met een schroevendraaier draai u de schroefjes iets los (niet geheel er uit) en dan kunt u het
sluitplaatje voorzichtig naar voren of achter verplaatsen.

Gaat de deur zwaar of te licht op slot bij een stolpstel dan is er de mogelijkheid om de haken
boven en onder lichter of zwaarder te laten sluiten, met een inbussleutel is het mogelijk de
sluitplaat fijner af te stellen. De haken zullen in de kommen de deur dan boven of onder
soepel in de vaste deur trekken.

Bij stolpdeuren is er een mogelijkheid in de boven en onderdorpels van het kozijn de
midden sluiting naar gelang af te stellen. Met een schroevendraaier verwijderd u de
schroeven en dan is het mogelijk om de sluitplaat in nog 3 andere standen te zetten.
Hierdoor zal de midden sluiting zwaarder of lichter te bedienen zijn.

Stelmogelijkheid bij scharnieren.
Indien de deuren klemmen is er de mogelijkheid om de stelplaatjes die achter de
scharnieren zitten weg te halen. Zo verkrijgt u meer ruimte bij de sluitkant van 1mm.
Bij een dubbelstel deuren wordt dit dan 2mm.Deze plaatjes bewaren, mocht het
geval zijn dat de deur na verloop van tijd te ruim hangt, stelplaatjes terugplaatsen.

DTS® laag-reliëfdorpels (de zwarte onderdorpels bij de deurkozijnen) kunnen
schoongemaakt worden met alle normaal in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen.

Het gebruik van schuursponsen en schuurmiddelen raden wij af omdat daardoor doffe
en witte plekken kunnen ontstaan.

Zijn er onverhoopt toch doffe en witte plekken ontstaan dan kunnen deze met een
schoenborstel weg geborsteld worden en hierna met een doek met olie (bv. slaolie) weer
opgepoetst worden.

Regelmatig de ontwateringgaatjes schoonhouden. Tegelwerk aan de buitenzijde niet geheel
tegen de dorpels aan zetten. Gebruik hiervoor een grindbed of het straatwerk onder de
ontwateringsgaatjes houden.

