
Pøi montá�i (osazování) dvourámové ocelové zárubnì HRt vhodné pro po�ární uzávìr
musí být dodr�en obecný montá�ní postup pro tento typ zárubní, který je v tomto pøípadì
rozšíøen o tyto zásady pøedepsané výrobcem :

Po ukotvení zárubnì do stavebního
otvoru se nízkoexpanzní po�ární pìnou zapìní rám A tak aby se vyplnila
napojovací spára mezi profilem a zdivem (pìny nesmí být moc aby bylo mo�né
následnì osadit rám B !!!).

1. zárubeò musí být ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky - viz obr.1,
2. u zamontované zárubnì musí být dodr�eno :

- 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.

Poté se vsune do rámu A rám B, který se pøed domaèknutím
na stìnu zapìní malým mno�stvím nízkoexpanzní po�ární pìny a ihned se pomocí
svìrek stáhne pevnì pøes pøíèku k rámu A. Tímto zpùsobem se zafxuje rám A do otvoru.
Po vytvrzení po�ární pìny se uvolní svìrky. Po provedení vrchního nátìru se vlo�í do
drá�ky tìsnìní - viz obr.2,

4. po�ární odolnost zárubnì není samostatnì deklarována, musí být dolo�ena k celému
po�árnímu uzávìru (dokládá dodavatel po�árních dveøí, vèetnì identifikaèního štítku k
oznaèení po�ární odolnosti zárubnì, která je nedílnou souèástí po�árního uzávìru).

UPOZORNÌNÍ  - pro vyplnìní spáry mezi zárubní a stìnou mù�e být pou�ita pouze
po�ární pìna, nesmí být však pou�ita pro vlastní ukotvení zárubnì
(v�dy ukotvení pomocí pevných kotev), lze pou�ít jen jako
doplòkový montá�ní materiál !!!
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Pokyny k dodateèné montá�i ocelové zárubnì do stavebního otvoru,
typu HRtm, HRt EI-EW vhodné pro po�ární uzávìr

1 - montá�ní kotvy

2 - obvyklé místo pro nalepení identifikaèního
štítku s po�ární odolností uzávìru
(dodává výrobce po�árních dveøí)
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