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POKYNY K MONTÁI DVOURÁMOVÉ OCELOVÉ
ZÁRUBNÌ TYPU HDt PRO POÁRNÍ UZÁVÌR EI30, EI45
Pøi montái (osazování) dvourámové ocelové zárubnì HDt urèené pro poární uzávìry
musí být dodren obecný montání postup pro tento typ zárubní, který je v tomto pøípadì
rozšíøen o tyto zásady pøedepsané výrobcem :
1. zárubeò musí být ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky - viz obr.1,
2. u zamontované zárubnì musí být dodreno :
- stanovená prùchozí šíøka zárubnì s tolerancí +,- 2 mm
- stanovená prùchozí výška zárubnì s tolerancí +,- 3 mm
- plošná rovinnost zárubnì na stranì dveøního køídla (zárubeò nesmí být v ádném
smìru zkroucená),
3. zárubeò se osazuje do stavebního otvoru takto : nejprve se osadí
rám A (rám se závìsy), který se ukotví pomocí kotev "1" a
ocelových šroubù nebo trnù do stavebního otvoru. Po ukotvení zárubnì do stavebního
otvoru se nízkoexpanzní poární pìnou zapìní rám A tak aby se vyplnila napojovací
spára mezi profilem a zdivem (pìny nesmí být moc aby bylo moné následnì osadit rám
B !!!).
4. po ukotvení a zapìnìní rámu A se nasune do stavebního otvoru rám B - viz obr.2 a
pomocí svìrek se stáhne pevnì pøes pøíèku k rámu A. Nakonec se oba rámy sešroubují
v dráce pro tìsnìní šrouby vyšroubovanými pøe montáí pøi oddìlení rámù zárubnì.
Pouity musí být všechny šrouby které jsou souèástí zárubnì (min. 18 šroubù), tak aby
po sešroubování jednotlivých rámù tvoøily jeden pevný rám.
Po sešroubování obou rámù se uvolní svìrky,
5. po provedení vrchního nátìru se vloí do dráky tìsnìní - viz obr.2,
6. zárubeò má vyraenu stanovenou poární odolnost na horním
závìsu nebo v polodráce v místì horního závìsu. Po provedení vrchního krycího
nátìru se zárubeò oznaèí samolepícím štítkem, dodaným se zárubní - viz obr.1.
POZOR - pro vyplnìní napojovací spáry mùe být pouita pouze poární pìna,
nesmí být však pouita pro vlastní ukotvení zárubnì (vdy kotvení
pomocí pevných kotev), ale jen jako doplòkový montání materiál !!!
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