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Drift-Hanteringsråd	allmänt.				 	

Gäller för produkter levererade från Floby Durk AB.  

Floby Durks produkter är tillverkade i stål, varmförzinkade eller målade. Produkterna kan 
förekomma med trästeg, betongsteg, steg med matta, trähandledare. Berörda produkter är, 

Spiral trappor, Raka trappor, Kombitrappor, Slitsdurk, Gallerdurk, Ramper, Räcken, Steg, Byggtrappsteg, 
Plattformar, Loftgångar 

Driftsinstruktioner för berörda produkter.  

• Bultförband och Infästningar kontrolleras okulärt 1gång/år. Vid behov efterdras bultar. De bultar som 
eventuellt behöver efterdras är räckesbultar, toppbulten och infästningsbultar. 

  

Driftsinstruktioner för Spiraltrappa Typ Lövdalen.  

• Bultförband och Infästningar kontrolleras okulärt 1gång/år. Vid behov efterdras bultar. De bultar som 
eventuellt behöver efterdras är räckesbultar, toppbulten och infästningsbultar. 

• OBS: Normalt sett behöver trappan efterdras när den ”satt sig”. Detta brukar vara lämpligt att göra 
när trappan varit i bruk i ca en månad men det beror på hur mycket den används. Trappan kan 
även behöva efterdras fler gånger efter detta. De bultar som behöver efterdras är samtliga 
räckesbultar och toppbulten. Skötsel av trästeg och trähandledare behandlas enligt 
”Skötselinstruktion snickerier”. 	

 

Hanteringsinstruktioner för snickerier.  

• Snickerierna är en kvalitetsprodukt och håller en fukthalt på 7-10% (möbeltorrt). Detta innebär att 
snickerierna skall lagras i ett torrt uppvärmt utrymme (15-25 grader) och med en relativ luftfuktighet 
på ca 30-60 %. 

• Snickerierna ska hanteras varsamt. Undvik slag och stötar. Placera snickerierna på ett plant och rent 
underlag för att undvika tryckmärken. Stapla eller lägg ej snickerierna direkt på golvet utan placera 
dem ca 10cm över golv. 

• Skyddstäck såväl monterade som omonterade snickerier. 

• Skyddstäck aldrig snickerier under en längre tid med plastfolie eller liknande. 

 

Hanteringsinstruktioner allmänt.  

• Produkterna ska hanteras varsamt. Slag och stötar ska undvikas. Placera produkterna på ett plant och 
rent underlag för att undvika vältrisk. 

• Produkter avsedda för inomhusbruk i uppvärmt utrymme ska även lagerhållas inomhus i uppvärmt 
utrymme. 

• Uppkomna skador efter leverans, förorsakade av olämpliga lagringsförhållanden eller felaktig 
hantering alt. utförande och montage på arbetsplats kan vi ej ta ansvar för. 

  


