
Pøi montá�i (osazování) “blokové” ocelové zárubnì vhodné pro po�ární uzávìr musí být dodr�en obecný
montá�ní návod pro tento typ ocelových zárubní, který je rozšíøen o tyto zásady pøedepsané výrobcem:
1. Zárubeò musí být ukotvena do stavebního otvoru všemi kotvícími prvky - viz obr.1.

3. Pøed vsazením zárubnì do stavebního otvoru musí být zcela

Po ukotvení zárubnì do stavebního otvoru se mezi zárubní a stavebním
otvorem nízkoexpanzní .
Po vytvrzení montá�ní pìny se odøízne pøípadnì pøesahující pìna, resp. vyøízne se v pìnì drá�ka cca
5 mm která se zaplní dostateèným mno�stvím , tak aby byla montá�ní pìna zcela
pøekryta tmelem. V pøípadì neomítnutého otvoru se dokonèí omítka tak aby pøekryla montá�ní pìnu.
Po provedení finálního nátìru se vlo�í

vnitøní èást zárubòového profilu
vyplnìna minerální vatou ORSIL T !!!

vyplní spára
po�ární montá�ní pìnou PROMAFOAM-C

po�árního tmelu

Zárubeò se ukotví se do otvoru pomocí ocelových šroubù (napø. ocelové šrouby + hmo�dinky nebo
turbošrouby) a pevných kotev pøivaøených v ústí zárubòového profilu. Kotvení se provádí pomocnými
montá�ními otvory zhotovenými v vi zárubòovém profilu. Ukotvení zárubnì musí být dostateènì pevné
- je to jediné ukotvení a musí  odpovídat zatí�ení zárubnì osazenými dveømi. Zároveò ale nesmí dojít
pøi šroubování v místì kotev k deformaci zárubnì. Kotvící materiál není souèástí dodávky zárubnì,
musí se volit v�dy podle typu a pevnosti  pøíèky do které se zárubeò osazuje.
Po dokonèení  montá�e se montá�ní otvory zaslepí plastovými zátkami, které jsou souèástí dodávky
zárubnì (plastové zátky jsou viditelné a mírnì vystupují z profilu). Variantnì lze zaplnit montá�ní
otvory po�ární pìnou, následnì pak pøetmelit a pøebrousit - po provedení nátìru nejsou montá�ní
otvory viditelné.

do drá�ky v polodrá�ce profilové tìsnìní - viz obr. 2.
4.

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),

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).
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Pokyny k dodateèné montá�i ocelové zárubnì do stavebního otvoru,
typu ZBtm, ZBt, ZBt-dtm EI-EW vhodné pro po�ární uzávìr
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2 - obvyklé místo pro nalepení identifikaèního
štítku po�árního uzávìru (dodává výrobce
po�árních dveøí)

1 - kotvící prvky
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UPOZORNÌNÍ - pro
vyplnìní napojovací 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 !!!


