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POŽÁRNÍ DVEŘE, typ EI/EW 30
ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ

detail A

MONTÁŽNÍ NÁVOD
styk obložek seřizovat
především v tomto bodě

1. Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních
dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
2. Připravíme si rovnou montážní plochu.
3. Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním. Přiložíme vrchní obložku
s ostěním a provedeme její nastavení dle detailu A a pevně spojíme pomocí 1ks excentru
a 2ks dřevěného kolíku. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme,
seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním.
4. Provedeme vlepení a přišroubování protipožárního hranolku k ostění a obložce zárubně
po celém obvodu závěsové části zárubně, bez přerušení - detail B. Sešroubujeme v místě
styku stojek a nadpraží.

středové díly

5. Takto připravenou část zárubně zakotvíme pomocí ocelových pásků a hmoždinek po
obou stranách zárubně do stavebního otvoru. Stavební otvor musí být po celé výšce min.
o 110 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 55 mm vyšší než je
jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří).

obložky

6. Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily
povrchovou úpravu zárubní v důsledku tlaků vyvozovaných působením montážní pěny.
Doporučuje se použít profesionální montážní sady.
7. Vyplnění prostoru mezi zdivem a ostěním požární pěnou. Je nutné vyplnit prostor po
celém obvodu a hloubce zárubně.

detail B
Hranolek
25x 45

Vrut 4x40mm

8. Po vytvrdnutí pěny provést odříznutí přebytečné pěny
9. Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3
tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po
kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení naneseme do
drážek středových částí zárubní potřebné množství montážního lepidla a přilepíme tak
zadní záklopový rám.
10. Předvrtání otvorů ø 5mm přes závěsové obložky do protipožárního hranolku a
přišroubování závěsů. Do drážky pro těsnění natlačíme těsnící profil
11. Doporučujeme zárubeň při osazování podložit cca 2mm a vytvořit tak dilatační spáru
mezi zárubní a podlahou. Tímto omezíme vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání
podlah.
12. Nasadíme dveře a provedeme jemné seřízení.
13. V případě nerovnosti zdiva provedeme vyspravení silikonovým tmelem.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán
v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než
15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 50 %.

vzpěry

UPOZORNĚNÍ :
Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií
montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a
případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů,
záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). U zárubní dodaných bez povrchové úpravy
(zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm
na závěsové / protiplechové straně zárubně.

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ A MATERIÁLU
1. Boční obložka závěsová spojená se středovou částí zárubně
(šířka dle objednávky-viz označení na obalu) .................................................................................... 1 ks
2. Boční obložka s protiplechem spojená se středovou částí zárubně
(šířka dle objednávky – viz označení na obalu).................................................................................. 1 ks
3. Boční obložka „slepá“ – levá .................................................................................................... 1 ks
4. Boční obložka „slepá“ – pravá .................................................................................................. 1 ks
5. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně,
šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu) ......................................................................... 1 ks
6. Vrchní obložka „slepá"(délka dle jmenovité šířky zárubně, -viz označení na obalu) .......................... 1 ks
7. Protipožární hranol boční .......................................................................................................... 2 ks
8. Protipožární hranol horní ........................................................................................................... 1 ks
9. Těsnění (délka dle rozměru zárubně, min 5 m) ................................................................................ 1 ks
10. Spojovací kování – „excentrická spojka“.................................................................................. 4 ks
11. Páskovina pro přichycení hranolků ke zdivu ............................................................................ 1 m
12. Vruty pro přichycení hranolků a páskoviny 4 x 40 mm.......................................................... 20 ks
13. Hmoždinky do zdiva 8x40 mm.................................................................................................. 6 ks
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V případě potíží při montáži kontaktujte svého prodejce.
Jakékoli opakované nedostatky volejte na servisní číslo výroby 603 865 253, děkujeme.
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je registrována u KOS v Brně dne 15.10.1998 pod spisovou značkou:
oddíl C, vložka 31779.

