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POKYNY K MONTÁI OCELOVÉ ZÁRUBNÌ TYPU ZB, ZBt, ZBt-dtm ”blokové” - profil 30/45
Pøi montái (osazování) “blokové” ocelové zárubnì musí být dodreny tyto zásady pøedepsané výrobcem :
1. Pøed osazením je nutná kontrola vnìjších rozmìrù rámu zárubnì i kontrola rozmìrù stavebního otvoru.
2. Zárubeò musí být ukotvena do stavebního otvoru všemi kotvícími prvky - viz obr.1
3. Zárubeò lze osadit do stavebního otvoru “na roh” nebo “do otvoru” - odlišné poadavky na stavební pøípravu!!! V
pøípadì kotvení zárubnì "do otvoru" musí být u profilu 30/45 zajištìno aby nad nadpraím zùstala špaleta min. 20 mm
která vytvoøí potøebný prostor pro nasazení dveøí na spodní díly závìsù.
4. Pøed vsazením zárubnì do stavebního otvoru je nutná kontrola zda jsou do všech montáních kotev zašroubovány aretaèní
šrouby (na kadé kotvì 2x), šrouby musí být zašroubovány zcela ke kotvì, tak aby nebránily zasunutí zárubnì do stavebního
otvoru. Zároveò se musí oddìlit montání klíèek od kotvy ke které je pøibodován. Po vsunutí do otvoru se zárubeò srovná do
správné polohy. Poté se vyšroubováním aretaèních šroubù a za pomoci klíèku se zafixuje pevnì do stavebního otvoru. Pøi
opatrném šroubování je nutné prùbìnì ovìøovat vodováhou o délce min. 1500 mm e nedošlo vlivem šroubování k
deformace stojek zárubnì v polodráce. Po zafixování zárubnì do stavebního otvoru se zárubeò ukotví do otvoru pomocí
pevných kotev pøivaøených v ústí zárubòového profilu. Šroubování se provádí pomocnými montáními otvory zhotovenými v
prùchozí èásti zárubòového profilu. Ke šroubování lze pouít ocelové hmodinky se závitovými šrouby nebo turbošrouby.
Ukotvení zárubnì musí být dostateènì pevné - je to jediné ukotvení a musí odpovídat zatíení zárubnì osazenými dveømi.
Kotvící materiál není souèástí dodávky zárubnì, musí se volit podle typu a pevnosti pøíèky do které se zárubeò osazuje. V
pøípadì e je materiál v místì šroubù nesoudrný tak je moné podloení hlavy šroubu plechem tl. 1,5-2 mm. Po dokonèení
montáe se otvory zaslepí plastovými zátkami které jsou souèástí dodávky zárubnì (plastové zátky jsou viditelné a mírnì
vystupují z profilu). Variantnì lze provést pøetmelení montáních otvorù (otvory vyplnit montání pìnou, seøíznout pøebyteènou
pìnu, pøetmelit, pøetøít) které pak po provedení nátìru nejsou viditelné.
5. Po ukotvení zárubnì do stavebního otvoru všemi kotvami se musí zkontrolovat poadované rozmìry zárubnì, zejména
rozmìry v polodráce které jsou z pohledu dveøí funkèní. Následnì se vyplní vnitøní prostor zárubnì a spára mezi zárubní a
stavebním otvorem vhodným materiálem - napø. nízkoexpanzní montání pìnou (z dùvodù tepelnì-izolaèních - u zárubní
ZBt-dtm je to nutná podmínka nebo zvukovì-izolaèních apod.). Variantnì lze vyloit pøed osazením zárubnì do montáního
otvoru vnitøek zárubòového profilu minerální vatou, montání pìnou se pak vyplní jen napojovací spára. Pøi zapìòování
montání pìnou je doporuèeno vloit do prùchozí èásti zárubnì 2-3 rozpìrky (jako pøi zazdívání zárubnì) tak aby nedošlo k
deformaci profilu pøi vypìòování.
6. Po vypìnìní a vytvrzení pìny se pøekontrolují stanovené poadované rozmìry zárubnì (rozmìr v polodráce zárubnì v
místì otvoru pro støelku zámku i v místì u podlahy musí být stejný jako je v polodráce v místì nadpraí).
U zamontované zárubnì musí být dodreno :
- šíøka zárubnì v polodráce s tolerancí +,- 2 mm
- výška zárubnì v polodráce od úrovnì èisté podlahy s tolerancí +,- 3 mm
- plošná rovinnost zárubnì na stranì závìsù
7. Po vytvrzení montání pìny se odøízne pøesahující pìna a provede se zakrytí napojovací spáry dokonèením omítky nebo
pøetmelením - viz. nákres na str. 2 a 3.
8. Nakonec se provede oèištìní viditelného povrchu zárubnì a pøebroušení pøepravního ochranného nátìru. Následnì se
provede podkladový základní nátìr a po jeho zaschnutí vrchní nátìr zárubnì v 1 nebo 2 vrstvách, podle typu pouitého
nátìrového systému. Pokud je zárubòový profil s drákou pro tìsnìní tak se po zaschnutí vrchního nátìru vloí do
zárubnì profilové tìsnìní naznaèeným zpùsobem. Doporuèeno je napojování tìsnìní na 45o . Tìsnìní se nesmí pøi
vkládání do zárubnì natahovat, jinak mùe pozdìji dojít k jeho smrštìní !!!
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1 - kotvící prvky
POZOR !!!
u zárubní ZB, ZBt, ZBt-dtm
s profilem 30/45 je nutno
poèítat s dostateèným
prostorem v nadpraí
pro nasazení
a vysazení dveøí
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Nákres osazení zárubnì ZB, ZBt,ZBt-dtm - blokové (30/45) do stavebního otvoru - osazení “do otvoru”
(dveøe se otevírají do prùchozího otvoru - je nutno øešit prostor v nadpraí pro nasazení a vysazení dveøí)
Zobrazen je typ zárubnì ZBt s profilovým tìsnìním
Osazení zárubnì do omítnutého otvoru
(monolitu nebo OK) s následným zakrytím
napojovací spáry tmelem

Osazení zárubnì do hrubého otvoru
(zdìného) s následným zakrytím
napojovací spáry omítkou

Kotvení v nadpraí se provádí jen
ve stanovených pøípadech

vnìjší rozmìr rámu zárubnì B + (2 x t2)

Omítka

t1
Omítka - max. na tl. napojovací spáry

Montání
otvor

Zámková
stojka

Plastová
zátka

Montání
otvor

Montání pìna
(minerální vata)

**
Nadpraí

t2 + 20

Montání
kotva

t2

Montání pìna
(minerální vata)
Kotvící šroub

C = 100, 150 mm

28

Omítka
max. 5 mm

min. 45

Tmel

Dodateèný kotvící
šroub - pouze u
profilu s C =150 mm

Aretaèní
šroub

Omítka

15

Montání pìna
(polystyren)

Montání pìna
(minerální vata)

Závìsová
stojka
Tmel

šíøka stavebního otvoru
Omítka

C - vnìjší šíøka zárubòového profilu

Tabulka s pøedepsanými rozmìry stavebního otvoru

Rozmìry (mm)
Stavební otvor

Zárubeò
prùchozí šíøka

B

prùchozí výška

H

Max. povolené tolerance
stavebního otvoru

šíøka otvoru

výška otvoru

B + 2x (t2 + 5)

H + t2 + 25

Dokonèený otvor**
max. šíøka otvoru

B + 2xt2

max. výška otvoru

H + t2 + 20

-0
+5

-0
+5

-0
+5

-0
+5

900

2040

890

2035

výška dokonèeného otvoru

5 - montání mezera
výška stavebního otvoru

prùchozí šíøka zárubnì B

prùchozí výškka zárubnì - H

t2=t1+15

Pøíklad :

800

1970

Uvedený pøíklad platí pro obvyklé rozmìry zárubòového profilu t1 =30, t2 =45 mm

** Upozornìní !!!
Pro nasazení dveøí na závìsy musí být nad v místì nadpraí mezi horní hranou zárubòového profilu
a omítkou min. 15 mm nasazovací vùle - viz nákres (alternativou je pouití zárubnì s profilem 50/65)
Pokud je t2=45 mm tak mùe být max. tlouška dveøního køídla 43 mm (pøi vìtší tloušce nelze dveøe
nasadit na závìsy ani otevøít !!!).

Výška èisté
podlahy
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Nákres osazení zárubnì ZB, ZBt, ZBt-dtm - blokové (30/45) do stavebního otvoru - osazení “na roh otvoru”
(dveøe se otvírají mimo prùchozí otvor - není nutno øešit prostor v nadpraí pro nasazení a vysazení dveøí)
Zobrazen je typ zárubnì ZBt s profilovým tìsnìním
Osazení zárubnì do omítnutého otvoru
(monolitu nebo OK) s následným zakrytím
napojovací spáry tmelem

Osazení zárubnì do hrubého otvoru
(zdìného) s následným zakrytím
napojovací spáry omítkou
vnìjší rozmìr rámu zárubnì B + (2 x t2)

t1
Omítka

Omítka

15

Montání pìna
(minerální vata)

Montání
kotva

Montání pìna
(minerální vata)

Plastová
zátka
Montání
otvor

Aretaèní
šroub

Nadpraí

Závìsová
stojka

t2

Zámková
stojka

Montání
otvor

Montání pìna
(minerální vata)

Tmel

28

Kotvící šroub

C = 100, 150 mm

Dodateèný kotvící
šroub - pouze u
profilu s C =150 mm

Kotvení v nadpraí se provádí jen
ve stanovených pøípadech

Tmel
t2=t1+15
prùchozí šíøka zárubnì - B

Omítka

Tabulka s pøedepsanými rozmìry stavebního otvoru

Rozmìry (mm)
Stavební otvor

Zárubeò
prùchozí šíøka

B

prùchozí výška

H

Max. povolené tolerance
stavebního otvoru

šíøka otvoru

výška otvoru

B + 2x (t2 + 5) H + t2 + (5~25)

-0
+5

-0
+5

Dokonèený otvor
max. šíøka otvoru

max. výška otvoru

B + 2xt2 - 10 H + t2 + (0~20)

-5
+5

-5
+5

výška dokonèeného otvoru

prùchozí výškka zárubnì - H

C - vnìjší šíøka zárubòového profilu

výška stavebního otvoru

šíøka stavebního otvoru

Pøíklad :

800

1970

900

2020~2040

880

2015~2035

Uvedený pøíklad platí pro obvyklé rozmìry zárubòového profilu t1 =30, t2 =45 mm
V pøípadì e je výška stavebního otvoru pøi osazení zárubnì na roh otvoru vìtší ne H +t2 + 5 mm tak se musí
po ukotvení zárubnì vhodným zpùsobem vyplnit spára nad nadpraím zárubnì (napø. vlepením èásti porobetonové tvárnice).
Pokud je t2=45 mm tak mùe být max. tlouška dveøního køídla 43 mm !!! (pøi vìtší tloušce nelze dveøe nasadit na závìsy
ani otevøít).

Výška èisté
podlahy
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