Montážní návod obložkové zárubně
POŽÁRNĚ ODOLNÁ BEZFALCOVÁ
Seznam dílů: 1 – nosná obložka zámková + ostění svislé
2 - nosná obložka pantová + ostění svislé
3 – nosná obložka horní + ostění horní
4 – krycí obložka svislá
5 – krycí obložka horní
6 – spojovací materiál – spojovací excentr
- závěs TECTUS TE 340
- montážní plech závěsu
- vrut 4 x 40
- těsnící profil
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Do tvorů v pantové obložce vložte závěsy TECTUS TE 340. Na ostění ze zadní strany našroubujte plechové
držáky pantů. Na rovné podložce si sestavte díly:
2 nosná obložka pantová +ostění
1 nosná obložka zámková + ostění
3 nosná obložka horní + ostění
po složení těchto dílů vložte do otvorů o  20mm spojovací excentry, rohový spoj srovnejte,postupně excentr
šroubovákem utahujte, tak až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením
excentrů. Vrchní část ostění spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrutů 4x40. Takto částečně
smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte
pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3
místech, zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru. Provedte zapěnění mezery mezi zárubní a stavebním otvorem
požárně odolnou pěnou (PROMAFOAM C) po celém obvodu zárubně a v celé šířce ostění. Po zaschnutí pěny
odřízněte přebytečnou pěnu, nasaďte dveřní křídlo, vyzkoušejte funkci dveřního křídla a proveďte seřízení
závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4 a 5 shora uvedeným postupem a lepidlem nebo tmelem je
osaďte do ostění.
Do drážky v ostění namontujte těsnící profil. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte
akrylátovým tmelem, kterým rovněž ukončete styk spodní části zárubně s podlahou
Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%. Požárně odolná
záruběň tvoří spolu s protipožárními dveřmi požární uzávěr a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb jej může
namontovat , pouze proškolená a kvalifikovaná osoba, která má na montáž požárních uzávěrů certifikát firmy
Solodoor a.s.
Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 90 mm.
Na zárubně, montované do stavebního otvoru odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolena bude
výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.
Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem.
Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou
montáž, případně poradenství volejte níže uvedená čísla.
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prodej @ solo.cz
www.solodoor.cz, www.solodoor.eu

