
Skötselinstruktion av Hörmann takskjutport 

En noggrant monterad garageport, i ett garage med bra förutsättningar, gör att du får en 
långlivad och pålitlig port. Löpande underhåll är en självklarhet, se montageanvisningen.

• Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätningen. Se även till att ventilationen 
(för att hålla torrt) fungerar i garaget. Annars föreligger risk för korrosion på porten, och 
mögelskador i garaget.

• Skydda porten vid målning och putsning av fasaden. Tänk på att stänk från murbruk,
cement, gips, färg etc. kan skada ytskiktet. Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, 
såsom salpeterreaktioner av sten och murbruk, syra, lut, strösalt, aggressivt verkande färger 
eller tätningsmaterial. Annars föreligger risk for korrosion.

• För rengöring och skötsel är helt vanligt vatten att rekommendera. Tillsätt vid behov ett
neutralt rengöringsmedel utan slipmedel (handdiskmedel med pH 7). Rengör ytan minst en 
gång i kvartalet för fullgott skydd av ytan (portblad samt tätningar). Baksidan av sidotät-
ningen skall alltid hållas ren. Detta är extra viktigt i särskilda miljöer, såsom havsnära lägen, 
stoftrika miljöer och förorenad luft.

• Extrem miljöpåverkan (i form av havsklimat, syror, strösalt, luftföroreningar, lackskador)
kan bidra till att porten måste ytbehandlas på nytt.

• Porten är gjord för temperaturer: Utomhus -40°C till +60°C /  Inomhus -20°C till +60°C
Relativ luftfuktighet: 20 till 90 %.

• Stora temperaturdifferenser mellan in- och utsidan kan leda till att portdelarna kröks (s.k. 
bimetall-effekt), vilket i sin tur kan leda till att porten skadas vid manövrering. Mörka färg-
toner bör undvikas vid isolerade portar, det förstärker bimetalleffekten, i synnerhet i soliga 
monteringslägen. Denna effekt är naturlig och ej att betrakta som ett fel, och täcks ej av 
garantin.

• Portbladet är ytbehandlat med polyesterlack. Om du vill måla om eller ändra färg på porten 
eller forbättra ytskyddet, kan det göras med en vanlig syntetisk lackfärg för utomhusbruk. 

• För att bibehålla lystern på portens lack rekommenderas bilvårdsprodukter. Exempelvis 
bilschampo och vax. Vid extremare nedsmutsning kan lackrengöring användas. Rubbing är 
ej lämpligt.


