Montáž slepé zárubně a zárubně pro posuvné dveře na zeď
ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO MONTÁŽ

Před zahájením montážních prací zajistěte stavební připravenost místa montáže (teplota, vlhkost a další) dle podmínek
stanovených v PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI. Naleznete na www.sepos.cz/ke-stazeni.

KONTROLA DÍLŮ ZÁRUBNĚ

Ujistěte se, že balení obsahuje všechny potřebné díly (viz níže), a to bez poškození.

I.

II.

I. 3 ks předmontovaných dílů (2x svislý, 1x horní díl)
II. 3 ks záklopových obložek (2x svislý, 1x horní díl)

III.
III. 4 ks excentrů
IV. 4 ks ocelových spojek

IV.

V.
V. 2 ks lodiček

UPOZORNĚNÍ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE
K montáži slepé zárubně a zárubně pro posuvné dveře na zeď je zapotřebí disperzní lepidlo na dřevo, které není součástí balení,
a vybavení pro montáž, jako jsou svěrky, rozpěrky a klíny, jejichž použití zajistí rovnoměrné osazení zárubně.
Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou!
MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

1) Pokud jste zvolili variantu posuvných jednokřídlých
dveří na zeď s dorazovým hranolem, zvolte stranu, ke
které se bude zavírat dveřní křídlo. K límci svislého
předmontovaného dílu obložky na zvolené straně ukotvěte
dorazový hranol pomocí 5ks vrutů 4x40 mm (vruty jsou
součástí balení garnýže). Obr. 1

prohnutí zárubně vyrovnejte v obou rovinách (jedná se o
běžnou vlastnost v důsledku částečné pórovitosti). Obr. 3

Obrázek 3

Obrázek 1

2) Spojte předmontované díly zárubně (3 ks) vložením
lodiček do připravených drážek na zkosených okrajích
předmontovaných dílů a přiložením těchto dílů k sobě.
Spojení dílů následně upevněte pomocí lepidla a
přiložených excentrů. Díly před zatuhnutím lepidla
srovnejte tak, aby byly oba spoje předmontovaných dílů
hladké a límce těchto dílů tak na sebe rovnoměrně
navazovaly. Drážky pro spojení s díly záklopových obložek
na sebemusí také navazovat a v rozích tvořit pravý úhel.
Rohy vzniklé konstrukce spojte nasazením ocelových
spojek do připravených drážek. Obr. 2

4) Vyrovnanou zárubeň bodově zapěňte nízkoexpanzní pěnou
(např. nízkoexpanzní pěna Tekapur). Po vytvrzení pěny (doba
vytvrzení viz údaje na obalu výrobku) odstraňte svěrky,
rozpěrky a klíny. Obr. 4

Obrázek 4

5) Slepte a pomocí excentrů spojte záklopové obložky. Spojené
záklopové obložky zalepte bodově silikonem (např. Tekasil
neutral profi) do drážky ve spojených předmontovaných dílech.
Na závěr vytmelte spáry mezi zárubní a stěnou a v případě
hladké podlahy i mezi zárubní a podlahou. Obr. 5

Obrázek 2

3) Osaďte spojené předmontované díly do stavebního
otvoru cca 2 mm nad čistou podlahu a vyrovnejte pomocí
svěrek, rozpěrek a klínů. Případné mírné
Slepá zárubeň / zárubeň pro posuvné dveře na zeď je namontována

Obrázek 5

