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INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Uwagi wstępne
Podczas składowania i transportu miejsca oparcia i podparcia powinny być zabezpieczone
miękkim materiałem stanowiącym zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzwi i okien.
Składowane drzwi i okien powinny być zabezpieczone przed:
- promieniowaniem promieni słonecznych
- opadami atmosferycznymi
- podmuchami wiatru
2. Zasady ustawiania drzwi i okien w otworze.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić, czy wymiary , kolor oraz
kierunek otwierania drzwi i okna są prawidłowe. W stosunku do wymiarów istniejącego
otworu, luz pomiędzy murem a ościeżnicą musi wynosić:
- na szerokości od 20mm do 30mm
- na wysokości od 10mm do 20mm
3. Zasady wbudowania drzwi i okien w otworze
W przygotowany i sprawdzony otwór wstawia się ościeżnicę bez skrzydła drzwiowego i
okiennego ,unieruchamia się ją za pomocą klinów drewnianych. Ustawienie ościeżnicy należy
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych i głębokości ustawienia
elementu od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany.
Mocowanie ościeżnicy drzwi i okien odbywa się za pomocą blach kotwiących
przymocowanych jednym końcem do ościeżnicy natomiast drugim końcem za pomocą kołków
rozporowych (minimum Ø 8mm) do ściany. Odstęp pomiędzy kotwami powinien być rozłożony
symetrycznie (przy wymiarze standardowym - minimum 3 kotwy po jednej stronie). Górną
część ościeżnicy kotwimy tylko wówczas, gdy szerokość przekracza 140cm. Po zamocowaniu
strony zawiasowej zawieszamy skrzydło i ustawiamy ościeżnicę w części zamkowej.
Po ustawieniu strony zamkowej ościeżnicy należy zwrócić szczególną uwagę na położenie
uszczelki i przylgi skrzydła, aby nie pojawiły się odchylenia od powierzchni przylgi skrzydła na
całej długości, co ma wpływ na szczelność ,oraz precyzję domykania drzwi i okien . Po
wykonaniu w/w czynności należy zaklinować stronę zamkową i zakotwić.
Przed użyciem pianki montażowej ościeżnicę należy wyprzeć w środku przed odkształceniem
się. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a murem wykonujemy za pomocą pianki
montażowej, w taki sposób aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie rozlewając
się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy.
4. Prace wykończeniowe
Przy wykonywaniu prac wykończeniowych należy zabezpieczyć drzwi i okna przed
zabrudzeniem i zarysowaniem.
UWAGA !!!
Użycie taśmy i folii zabezpieczającej do tego celu przeznaczonej dopuszczalne jest tylko na
czas obróbki i powinny być po zakończeniu prac natychmiast usunięte nie dłużej jak 12 godzin.
Do wykonania prac należy zastosować materiały tylko posiadające atesty.

