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POKYNY K MONTÁI OCELOVÉ ZÁRUBNÌ TYPU SH, SHt PRO
POÁRNÍ UZÁVÌR EI15, EI30 V SÁDROKARTONOVÉ PØÍÈCE
Pøi montái (osazování) ocelové zárubnì pro poární uzávìry musí
být dodreny obecné technologické pokyny pro konstrukci sádrokartonových poárních pøíèek,
které jsou v tomto pøípadì rozšíøeny o tyto zásady :
1. Zárubeò musí být ukotvena do konstrukce pøíèky všemi kotvícími prvky
(min. 8 pevných kotev pøivaøených zevnitø profilu zárubnì) - viz obr.1
2. Zárubeò pro poární uzávìr EI15 musí být zabudována v
sádrokartonové pøíèce, která je oboustrannì opláštìná jednou nebo
dvìma vrstvami sádrokartonových desek (RB nebo RF) tl. min. 12,5
mm s prokázanou hodnotou poární odolnosti min. EI30, min. tlouška
SDK pøíèky je 75 mm, obvyklá tlouška je 75-300 mm
3. Zárubeò pro poární uzávìr EI30 musí být zabudována v
sádrokartonové pøíèce, která je oboustrannì opláštìná jednou nebo
dvìma vrstvami sádrokartonových desek (RB nebo RF) tl. min. 12,5
mm s prokázanou hodnotou poární odolnosti min. EI45, min. tlouška
SDK pøíèky je 100 mm, obvyklá tlouška je 100-300 mm
4. u zamontované zárubnì musí být dodreno :
- pravoúhlost v horních rozích zárubnì
- stanovená prùchozí šíøka zárubnì s tolerancí +,- 2 mm
- stanovená prùchozí výška zárubnì s tolerancí +,- 3 mm
- plošná rovinnost zárubnì na stranì dveøního køídla
Zárubeò má trvale (razidlem) vyznaèenu stanovenou poární odolnost na prvním pevném
závìsu shora nebo v polodráce v místì horního závìsu. Po provedení vrchního krycího
nátìru mùe být zárubeò navíc oznaèena samolepící etiketou dodanou výrobcem, která se
umístí do polodráky v místì horního závìsu - viz obr.1
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UPOZORNÌNÍ :
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Pro kotvení ocelové zárubnì urèené
pro poární uzávìr nesmí být
pouita PUR pìna ! ! !
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1 - kotvící prvky
2 - závìs s vyznaèenou poární
odolností (vyraeno)
3 - místo pro nalepení etikety
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