Zależnie od partii i typu ościeżnicy zestaw może zawierać elementy montażowe inne niż na rysunkach
* Elementy montażowe ościeżnicy stałej do drzwi płytowych
(dwa lub trzy zawiasy 1-czopowe)

Zestaw montażowy ościeżnicy stałej do drzwi ramiakowych
(trzy zawiasy 2-czopowe)

INSTRUKCJA MONTAŻU – OŚCIEŻNICA STAŁA

PRZED MONTAŻEM
1. Przygotować narzędzia: wkrętak lub wkrętarka, poziomica, rozpórki,
klocki dystansowe, kliny, niskoprężną piankę montażową.
2. Otworzyć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu oraz etykiet
Producenta, sprawdzić zgodność z zamówieniem oraz kompletność
zestawu.
3. Zawartość opakowania:
– baza (pion zawiasowy i zaczepowy),
– belka górna
– zestaw montażowy (na 2 lub 3 zawiasy, zależnie od modelu
i zamówienia)
4. Sprawdzić wymiary zgodnie z zamieszczonym schematem nr 1.
5. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
6. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%-60%.

MONTAŻ
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 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 metalowych wkrętów zachowując
kąt prosty między belką a pionem.
5. W otworach zamocować zawiasy. Dla zawiasów 1-czopowych
wykonać otwory o głębokości 2 mm, wiertłem o średnicy 3 mm,
w miejscu mocowania wkręta.
6. Sprawdzić miejsce łączenia elementów od strony okleiny.

7. Osadzić ościeżnicę w otworze oraz zamocować ją przy użyciu klinów z zachowaniem funkcji 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. Zamocować na stałe
ościeżnicę używając kołków (dybli). Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych czynności w felcu pod uszczelką, poniżej
zawiasu dolnego i górnego oraz zaczepu.
11. Założyć skrzydło drzwiowe sprawdzając przyleganie do ościeżnicy.
Szczelina na każdej wysokości powinna być identyczna. Dodatkowe
regulacje wykonywać na zawiasach.
12. Zdjąć skrzydło.
13. Wstrzyknąć piankę montażową między mur i ościeżnicę na wysokości rozpórek oraz w narożnikach.
14. Pozostawić na okres zalecany przez producenta pianki, jednak nie
krótszy niż 24 godziny.
15. Usunąć nadmiar pianki, rozpórki oraz kliny.
16. Przymocować listwy wykończeniowe. Opaski i ćwierćwałki nie są
w zestawie, lecz zamawiane osobno.
17. Zabezpieczyć silikonem przestrzeń między podłogą a ościeżnicą,
w celu ochrony przed zawilgoceniem lub zamoczeniem (z wyjątkiem
wykładzin dywanowych).
Uwaga: Dopuszczalne jest użycie wyłącznie preparatów dostosowanych do stolarki drzwiowej, o neutralnym systemie utwardzania
(baza oksymowa) i niskiej zawartości rozpuszczalnika. Kategorycznie
zabrania się stosowania uszczelniaczy sanitarnych i innych preparatów zawierających min. kwas octowy.
W celu poprawy estetyki można stosować listwy maskujące (opaski,
ćwierćwałki). Producent nie narzuca określonego sposobu mocowania listew. Dopuszczalne jest stosowanie pianki montażowej, kleju
montażowego, silikonu, sztyftów o średnicy ok. 0,5 mm itp., w sposób
zapewniający trwały i estetyczny wygląd. Sposób mocowania należy
uzgodnić pomiędzy Inwestorem a Zleceniobiorcą.

Zestaw montażowy do drzwi wewnętrznych wejściowych

Składanie ościeżnicy z zawiasem 1-czopowym

wykonać otwory
o średnicy 3 mm
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