
Technische info Light deurrompen 

 

 
B= 150mm bij deurdikte 40mm Brievenbus alleen in PIR schuim (verticaal/horizontaal) 
B= 180mm bij deurdikte 54mm Bewerkingen en kopse kanten bewerken met randsealer. 
    Glaslatten verlijmen op RIR schuim met PU lijm. 
Infreesdiepte max 5mm  Glaslatten rondom met vochtbestendige kit afkitten. 
(Alleen v-groeven toegestaan) Slotgaten mogen niet tot in PIR schuim gefreesd worden. 
Inkorten per zijde max 60mm Afhangen met min. 4 scharnieren.  
(Randhout breedte minimaal 90mm) Alleen aan beide zijde beplakken met HPL of fineer  
Deur evenredig per kant inkorten Grondlaag minimaal 80 mu 
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Verwerkingsvoorschriften Dutch Panel Light deurrompen. 

1. Afwerken van de deurromp. 
      Alvorens de deurromp afgehangen wordt dienen de kopse kanten alsmede de 

omfrezingen (max. 10 mm. per kant), oppervlakte-infrezingen (alleen verticale v-

groef toegestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een 

afdichtmiddel volgens de SKH-Publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te 

worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dient de 

deurromp minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de 

BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse 

zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient 

aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag 

gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te 

worden.  

2. Transport en opslag. 
De deurrompen dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen 

weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te 

zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare 

vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De 

opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven 

vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft. 

3. Garantievoorwaarden (beknopt). 
Alvorens de deurromp(en) verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze 

gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering 

hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp(en) bij de 

leverancier kenbaar gemaakt te worden.  

Binnen de garantievoorwaarden zijn raam-, brievenbusopeningen en infrezingen 

toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Zie 

voor kleurafwerking en de daarbij behorende garanties de volledige 

garantievoorwaarden. 

Zie voor de volledige garantievoorwaarden onze website. 
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