Overpartier over
skydedør
Når der monteres et parti over en skydedøre, er det vigtigt at skydedøren ikke belastes af overpartiet. Det er ligeledes
vigtigt at vand fra overparties ledes væk fra skydedøren.
Uddrag fra Vinduesindustriens vejledning:
Blivende underlag må dog aldring anvendes ved overkarm på brede elementer, som f.eks. hæveskydedøre, hvor der
kan være risiko for belastning fra den ovenliggende konstruktion. Vindues- og dørelementer må generelt ikke blive
belastet af andre bygningsdele.
På grund af ovenstående anbefaler vi, at der altid indlægges en rem over skydedøren. Alternativt skal det på anden vis
sikres, at der ikke overføres belastning fra overpartiet til skydedøren.
Afledning af vand fra overparti
For at aflede vandet fra overpartiet, monteres der altid vandnæse på skydedørens overkarm, når denne monteres
under et overparti.
VIGTIGT: Ved overpartier på over 1m højde eller vægt over 100 kg, skal der altid indlægges en rem som kan optage
lasten fra overpartiet.
For at sikre at belastning fra glasset ikke føres ned gennem posten, skal glasset i overpartiet med en lodret post
opklodses som ved sidehængte elementer. Se fig. 1.

Figur 1 - principskitse, opklodsning af glas

Samtidig skal overpartiet fastgøres opad i bærende konstruktion på begge sider af en eventuel lodret post.
Fastgørelsen skal foretages ved de grønne markeringer på fig. 2.
Er der behov for ekstra bæreevne kan der monteres 4x92 på overpartiets overkarm.

Figur 2 - princip for fastgørelse af overparti
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Opklodsning af overparti
Generelt opklodses overpartiet ved sidekarm på Alu-komposit delen (ved A på figur 3).
I enkelte tilfælde kan der opklodses over skydedørens lodpost (ved B på figur 3). Er det tilfældet skal der udelukkende
understøttes i postens bredde og mellem forstærkningsbeslag og skydedørens overkarm – se fig. 4.

A: Karm understøttes ved sidekarm på Alukompositdel.
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B: Hvis der opklodses over skydedørens lodpost, må
opklodsningen ikke placeres længere fremme end
overpartiets trækarm - se figur 4.
Hvis der opklodses over lodposten skal overpartiet
fastgøres op af i bærende konstruktion - se figur 2.

Figur 3 - opklodsning af overparti

Figur 4 - Placering af opklodsning KUN over lodpost

Forbindelse mellem overparti og skydedør
Overpartiets monteres fra fabrik med karmforstærkninger 4x92mm i fuld længde. Ved fastgørelse mellem overparti og
skydedør må der ikke anvendes blivende underlag.
NB: Kontrollér altid efter endt montage, at døren kører og lukker korrekt.

