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Montání návod - osazování dvourámové ocelové zárubnì HRS(t)
Montá se provádí do pøedem pøipraveného stavebního otvoru, jeho doporuèené rozmìry jsou
uvedeny v tabulce v druhé èásti tohoto montáního postupu (pozor na stanovené tolerance !!).
Pro vlastní montá je stanoven tento postup :
1. Zjistit zda zárubeò nevykazuje rozmìrové vady èi deformace rámu zpùsobených pøepravou
nebo nesprávnou manipulací. Drobné vady lze odstranit na místì (napø. srovnání rámu do
pravoúhlého tvaru). Pøed osazením je nutno zkontrolovat zda zárubeò rozmìrovì odpovídá
pøipravenému stavebnímu otvoru, zejména šíøkový rozmìr zárubnì v polodráce v místì
nadpraí a prahové spojky.
2. Dvourámová zárubeò HR(t) je dodávána ve smontovaném stavu, kdy jsou oba rámy do sebe
volnì zasunuty a pøed montáí je nutno rámy od sebe opatrnì oddìlit.
3. Vyznaèit váhorys na osazované pøíèce a na rámu zárubnì. Zkontrolovat a pøemìøit
rozmìry pøipraveného stavebního otvoru..
4. Vloit rám A, tj. rám se závìsy do stavebního otvoru a pøípadnì vypodloit rám zárubnì pod
stojkami tak aby byla zajištìna jejich svislost a výška váhorysu na zárubni souhlasila s výškou
váhorysu na pøíèce. Ve vìtšinì pøípadù je nutno v místì krycího plechu otvoru pro støelku a závoru
a v místì závìsù (podle typu závìsù) zhotovit ve hranì otvoru pomocné záseky tak aby bylo
mono volnì vloit rám A do stavebního otvoru a aby hrana zárubòového profilu dosedla po celém
obvodu na stìnu.
5. Vyrovnat rám zárubnì v otvoru a zkontrolovat kolmost stojek zárubnì, vodorovnost nadpraí,
kolmost rámu zárubnì vùèi podlaze (nutné z pohledu otevírání dveøí) a zkontrolovat orientaci
tevírání dveøí dle projektové dokumentace (pøi pohledu na rám se závìsy jsou pro pravé dveøe
závìsy na pravé stojce, obdobnì je to pro levé dveøe).
6. Provést ukotvení rámu zárubnì pomocí pevných kotev které jsou na rámu A a šroubù
+ ocelových hmodinek, turbošroubù nebo ocelových kotev (trnù) ke kterým e se pøivaøí
kotvy na zárubni. Zvolený zpùsob kotvení je závislý na druhu a pevnosti pøíèky do které se
zárubeò osazuje. Vdy by mìlo být ukotvení co nejpevnìjší. Nejprve se ukotví stojka
zárubnì se závìsy a následnì i stojka zámková. Pøi kotvení je nutno pouít vhodné pevné
podloky, kterými se vymezí mezery mezi kotvami zárubnì a krajem stavebního otvoru vhodné jsou pomocné klíny (napø. z dubového døeva), které se vkládají mezi kotvy na rámu
zárubnì a stìnu stavebního otvoru. Pøi montái musí být zajištìno aby nedošlo k deformaci
zárubnì. Prùbìnì je nutno ovìøovat svislost stojek rámu zárubnì a jmenovitou šíøku
zárubnì, tj. zda nedošlo pøi osazování k prohnutí stojky - viz obr. 1
7. Po øádném ukotvení rámu A je doporuèeno provést vyplnìní napojovací spáry mezi pøíèkou a
rámem A nízkoexpanzní montání PUR pìnou. Je to pro lepší zafixování rámu A se závìsy do
stavebního otvoru a zároveò se sníí pøenos hluku mezi místnostmi pøes rám zárubnì. Pøi
zapìòování je nutno dodret podmínku rozepøení rámu zárubnì aby nedošlo ke
zmìnì jmenovitých rozmìrù zárubnì. POZOR - pokud je zárubeò urèena pro poární uzávìr
tak se musí pouít poární pìna !!! V pøípadì e se pøi montái nevyplòuje vnitøní èást
profilu betonem tak je doporuèeno pøed osazením rámu B vyplnit prostor mezi montáními
kotvami mìkkou vatou (pro omezení pøípadné rezonance osazené zárubnì).
8. Do ukotveného rámu A zasunout rám B (krycí) tak aby pevnì sevøel osazovanou pøíèku. Po
sesazení obou rámù je nutno zafixovat rám B šrouby se zápustnou hlavou které jsou souèástí
dodávky zárubnì - viz obr. 4.
9. Po sesazení obou rámù zárubnì demontovat pomocné prahové spojky na obou rámech,
zkontrolovat rozmìry osazené zárubnì a pøípadnì provést zkušební osazení dveøním
køídlem.
10. V pøípadì e má zárubòový profil dráku pro tìsnìní tak po provedení finálního nátìru vloit
do dráky v polodráce celoobvodové tìsnìní - viz obr. 4. Tìsnìní se do dráky vkládá tak jak je
o
o
naznaèeno v obr. è.4 a v horních rozích se napojuje na 90 nebo pod úhlem 45 a do dráky
musí být vkládáno volnì (nesmí být natahováno, jinak mùe dojít pozdìji k jeho smrštìní !!!).
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11. Pokud po osazení zárubnì vzniknou mezi zárubní a pøíèkou spáry tak je doporuèeno tyto
spáry zatmelit vhodným elastickým tmelem (napø. pøetíratelným akrylátovým).
Pozn.: V pøípadech kdy je zøejmé, e bude zárubeò osazena dveøním køídlem o vyšší hmotnosti
(napø. ocelové dveøe a dveøní uzávìr bude výraznì namáhán (èasté a nešetrné zavírání dveøí) je
doporuèeno po osazení a kontrole rozmìrù zárubnì provést zalití profilu zárubnì øídkou betonovou
kaší. Pøed zalitím je nutno provést rozepøení rámu zárubnì v místì cca 300 mm nad a pod
prostøedním závìsem rozpìrou (napø.døevìným prknem) o šíøce odpovídající šíøce profilu zárubnì
- viz. obr.1. Zároveò je nutné zajistit obì stojky zárubnì svìrkami proti rozevøení profilu ke kterému
jinak mùe pøi zalévání betonem dojít. Vnitøek profilu zárubnì se postupnì zalévá betonovou kaší k
tomuto úèelu vytvoøenými otvory v pøíèce v místì horních rohù zárubnì. Po zalití je nutno provést
neprodlenì oèištìní profilu zárubnì od zbytkù betonu. Té se doporuèuje ponechat montání
prahové rozpìrky na rámech zárubnì a do zatuhnutí betonu a poté provést jejich demontá.

Tabulka s pøedepsanými rozmìry stavebního otvoru

*uvedené rozmìry stavebního otvoru platí pro

Rozmìry (mm)
Stavební otvor*

Zárubeò
Prùchozí výška

Prùchozí šíøka

B

H

Max. povolené tolerance
stavebního otvoru

Šíøka otvoru

Výška otvoru

B + 70

H + 35

-5
+10

-5
+5

standardní zárubòový profil s t1=30, t2=30 mm
- viz Katalog zárubní, po dohodì je však moné
zárubòový profil upravit
Tolerance tloušky pøíèky po obvodu stavebního otvoru :
-5; +20 mm (tlouška osazované stìny)
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