
 

Skötsel och underhåll - Raynor garageportar 
 

Med rätt skötsel och underhåll kommer Er port att fungera pålitligt i många år. Läs 

nedanstående instruktioner från Raynor för hur och när skötsel ska ske för att garantin 

ska gälla: 

Miljö Vid installation var 6:e månad var 12:e månad Vid behov 

Normala, 
områden som 
inte är utsatta för 
salthaltig dimma, 
damm eller andra 
luftburna ämnen, 
eller där 
vintervägar ej 
saltas.  

   Tvätta port och 
fönster med milt 
rengöringsmedel 
(som bilshampo 
eller diskmedel) och 
vatten Tvätta både 
utsida och insida. 
Skölj noggrant. 
Använd inte starka 
rengöringsmedel 
eller rengörings-
medel med slip-
effekt. 
 
Smörj spår och 
gångjärn med 
silicon eller teflon-
baserad spray. 
Använd inte WD-
400 eller fett. 
 
Efter smörjning: 
öppna och stäng 
dörren för att sprida 
ut smörjmedlet.  

Inspektera 
fjädrar och 
material för 
slitage. Undvik all 
kontakt med vrid-
fjädrar då de är 
extremt spända. 
Ring Er lokala 
Raynorhandlare 
om Ni misstänker 
några problem.  

Om ytrost framträder, Ring 
genast Er lokala handlare 
för inspektions- och 
reparationsalternativ.  

Vintermiljöer, 
där salt används 
på vägarna.  

   Tvätta port och 
fönster Se ovan. 
 
Smörj spår och 
fjädrar Se ovan.  

Inspektera 
fjädrar och 
material för 
slitage. Se ovan  

Tvätta av salt från in- och 
utvändiga ytor med milt 
rengörings-medel (som 
bilshampo eller diskmedel) 
och vatten Tvätta både 
utsida och insida. Skölj 
noggrant. Använd inte 
starka rengöringsmedel eller 
rengöringsmedel med 
slipeffekt. 
 
Om ytrost framträder, Ring 
genast Er lokala handlare 
för inspektions- och 
reparationsalternativ.  

Kustområden 
utsatta för salt 
eller salthaltig 
dimma 
 
Områden 
speciellt utsatta 
för sand, jord 
eller andra 
luftföroreningar.  

Behandla med 
högkvalitativt 
bilvax, omedelbart 
efter installation 
förutsatt att Ni inte 
tänker måla porten 
(se bifogad 
beskrivning). Följ 
instruktionerna från 
bilvaxtillverkaren.  

Tvätta port och 
fönster Se ovan. 
 
Smörj spår och 
fjädrar Se ovan. 
 
Behandla med 
högkvalitativt 
bilvax, Se "Vid 
installation"  

Inspektera 
fjädrar och 
material för 
slitage. Se ovan  

Tvätta port och fönster 
med milt rengörings-medel 
(som ovan) och vatten. 
Tvätta både ut och insida. 
Skölj noggrant. Använd inte 
starka rengöringsmedel eller 
rengöringsmedel med 
slipeffekt.  
 
Om ytrost framträder, Ring 
genast Er lokala handlare 
för inspektions- och 
reparationsalternativ.  

 
 


