INSTRUKCJA MONTAŻU
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
SYSTEM HALSPAN EI 30 ORAZ HALSPAN EI 60

PRZED MONTAŻEM
1. Drzwi montować w otworach przygotowanych zgodnie z dokumentacją techniczną budynku
2. Dokonać wstępnych oględzin PRODUKTU przed usunięciem opakowania ochronnego oraz sprawdzić zgodność z zamówieniem.
3. Usunąć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet
Producenta przechowując je do zakończenia montażu.
4. Sprawdzić wszystkie wymiary zgodnie z poniższym schematem:
5. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
6. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
7. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w
pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.
8. Odstąpić od montażu produktu, który nie posiada tabliczki znamionowej.

MONTAŻ OŚCIEŻNICY
DREWNIANEJ ORAZ SKRZYDŁA
1. Wypakować wszystkie elementy z opakowania i ułożyć na czystej
powierzchni, która nie spowoduje zarysowania okleiny. Do momentu
zakończenia montażu nie niszczyć opakowania oraz etykiet Producenta.
2. Pion zaczepowy i zawiasowy (dla drzwi dwuskrzydłowych w zestawie będą 2 piony zawiasowe) położyć poziomo równolegle do siebie
w odległości odpowiadającej szerokości belki górnej.
3. Belkę górną umieścić w sposób umożliwiający dokładne przyleganie
narożników
4. Połączyć narożniki przy użyciu wkrętów zachowując kąt prosty
między belką a pionem. Zwróć uwagę na estetyczne połączenie
elementów.
DOTYCZY OŚCIEŻNIC Z KĄTOWNIKIEM Z KLIPSEM
5. Do pionów oraz belki górnej przykręcić odpowiednio docięte listwy
„klips”. Umieścić je od strony zewnętrznej ościeżnicy (nieoklejonej).
Docinając należy uwzględnić wysokość/szerokość ościeżnicy oraz
dystans od konfirmantów łączących piony z belką górną. Użyć wkrętów 3,5x25 dołączonych do zestawu montażowego.
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6. W otworach zamocować zawiasy.
7. Osadzić ościeżnicę w otworze oraz zamocować ją przy użyciu klinów z zachowaniem kierunku LEWA/PRAWA.
8. Między mur a ościeżnicę założyć klocki dystansowe, na wysokości:
progu, zamka oraz zawiasów dolnego i górnego.
9. Elementy pionowe ustabilizować rozpórkami regulowanymi oraz
klinami.
10. Poziomicą sprawdzić pion i poziom konstrukcji. Trwale zamocować
ościeżnicę stosując po każdej stronie 4 wkręty stalowe o min długości 50 mm x ø 6 mm. Zalecany rozstaw wkrętów mocujących, licząc
od górnej krawędzi ościeżnicy:
1) 10 cm
2) 73,5 cm
3) 137 cm
4) 197 (lub wyżej jeżeli wysokość ościeżnicy nie przekracza 200 cm).
Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych czynności
w felcu pod uszczelką.
11. Założyć skrzydło drzwiowe sprawdzając przyleganie do ościeżnicy.
Szczelina między krawędzią skrzydła a podłożem powinna wynosić
5 mm. Po zamknięciu drzwi próg opadający powinien równomiernie
przylegać do podłoża.
12. Zamontować wkładkę, sprawdzić działanie zamka.
DOTYCZY OŚCIEŻNIC Z KĄTOWNIKIEM Z KLIPSEM
13. Kątowniki regulowane połączyć za pomocą metalowych łączników.
Wsunąć kątowniki regulowane w listwę „klips”.
14. Wypełnić szczeliny między murem a ościeżnicą przy użyciu:
– ognioodpornej pianki montażowej (szczeliny do 20 mm)
– wełny mineralnej o gęstości min. 80 kg/m3 oraz ognioodpornego
akrylu lub silikonu (szczeliny do 5 mm)
– zaprawy murarskiej lub gipsowej (z wątkiem ościeżnic drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych)
15. Usunąć nadmiar pianki, rozpórki oraz kliny.
16. Zabezpieczyć silikonem przestrzeń między podłogą a ościeżnicą, w
celu ochrony przed zawilgoceniem lub zamoczeniem (z wyjątkiem
wykładzin dywanowych).
17. Zamontować akcesoria, w tym samozamykacz.
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