INSTRUKCJA MONTAŻU
DRZWI WEJŚCIOWE FORTECA RC2 I RC3

PRZED MONTAŻEM
1. Montaż rozpocząć po zakończeniu mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku.
2. Stała wilgotność w budynku nie powinna przekraczać 60%.
3. Rozpakować i sprawdzić zgodność z zamówieniem. Odstąpić od
montażu Produktu wadliwego.
4. Przygotować otwór w ścianie o następujących parametrach:
– wyznaczyć poziom podłogi,
– zachować pion i poziom (równe przekątne),
– otwór szerszy od wymiaru zewnętrznego drzwi o ok. 30 mm,
– otwór wyższy od wymiaru zewnętrznego drzwi o ok. 15 mm,
5. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
6. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

MONTAŻ
1. Ustawić ościeżnicę w świetle otworu z zachowaniem funkcji: lewa,
prawa; oraz szczelin między ościeżnicą a murem.
2. Ustabilizować ościeżnicę w otworze przy pomocy klocków dystansowych (pomiędzy ościeżnicą i murem) na wysokości zawias górnych, zamka i progu, oraz dodatkowo dwóch klocków dystansowych
zamocowanych po obu stronach nadproża ościeżnicy.
Rozpory muszą mieć gładkie, zabezpieczone (np. miękką flanelą)
krawędzie, chroniące przed uszkodzeniem ościeżnicy.
3. Przy pomocy klinów ustawić pion stojaków w dwóch płaszczyznach
i poziom nadproża ościeżnicy.
4. Po ustaleniu pionów i poziomu , trwale zamocować ościeżnice stosując po każdej stronie po 4 wkręty stalowe o minimalnej długości
130 mm i średnicy 7 mm.
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Zalecany rozstaw wkrętów mocujących mierząc od dolnej krawędzi
ościeżnicy:
1/ 180 mm
2/ 730 mm
3/ 1280 mm
4/ 1835 mm
Otwory w ościeżnicy pod wkręty mocujące wykonać wiertłem Ø6
mm, następnie przy użyciu wiertła do betonu o średnicy Ø6 mm
nawiercić otwory w murze na głębokość min 100 mm
5. Założyć skrzydło drzwiowe sprawdzając przyleganie do ościeżnicy,
oraz poprawność działania zamka.
6. Równomiernie wypełnić szczeliny pianką montażową niskoprężną,
z obu stron ościeżnicy, przestrzegając zaleceń producenta pianki.
Trwałość i stabilność konstrukcji poprawia stosowanie pianki montażowej wysokiej jakości.
7. Zamontować wkładkę, klamkę oraz wizjer jeśli występuje.
8. Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny.
9. Zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe połączenia, np.
opaski, ćwierćwałki, listwy maskujące.
10. Sprawdzić ponownie sprawność działania drzwi, dokonując niezbędnych regulacji.
11. Sprawność zamków sprawdzić poprzez 3-krotne zamknięcie drzwi
na klucz.
12. Zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą (nie
dotyczy montażu na tekstylnych wykładzinach podłogowych).
Próg drewniany zabezpieczyć środkami do drewna. Zabronione jest
stosowanie silikonu sanitarnego oraz preparatów zawierających
kwas octowy.
Uwaga: Obniżenie właściwości funkcjonalnych usuwać niezwłocznie przez wykwalifikowanych montażystów. Działanie niezgodne
z zasadami sztuki budowlanej może przyczynić się do nieodwracalnych uszkodzeń (pęknięć, deformacji, otarć).
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