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POKYNY K MONTÁI OCELOVÉ ZÁRUBNÌ TYPU RR, RRt ”rohové renovaèní”
Pøi montái (osazování) “rohové renovaèní” 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. Po vsazení do stavebního otvoru se zárubeò srovná do správné polohy a pøišroubuje se 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. 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 otvorù které pak po provedení nátìru nejsou viditelné.
Pøi šroubování kotev se musí montání kotvy podloit podlokami odpovídající tloušky tak aby nedošlo k
deformaci rámu zárubnì. Podloky se volí podle šíøky spáry mezi stavebním otvorem a montáními kotvami.
4. Po upevnìní 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, zvukovì-izolaèních apod.).
Variantnì lze vyloit pøed osazením zárubnì do montáního otvoru vnitøek zárubòového profilu minerální
vatou. Pøi zapìòování montání pìnou je nutné vloit do prùchozí èásti zárubnì 2-3 rozpìrky (jako pøi
zazdívání zárubnì) tak aby nedošlo k deformaci profilu pøi vypìòování.
5. 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 (zárubeò nesmí být v ádném smìru zkroucená)
6. Po vytvrzení montání pìny se odøízne pøesahující pìna a provede se stavební zaèištìní - viz pøiloené obr.
7. Nakonec se provede oèištìní viditelného povrchu zárubnì a pøebroušení pøepravního ochranného
nátìru, provede se podkladový základní nátìr a následnì vrchní nátìr zárubnì v 1 nebo 2 vrstvách.
podle typu pouitého nátìrového systému.
8. U zárubnì RRt kdy je profil s drákou pro tìsnìní se do dráky vloí profilové tìsnìní naznaèeným zpùsobem.
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Nákres osazení zárubnì RR, RRt - rohové renovaèní do stavebního otvoru
(dveøe se otvírají mimo prùchozí otvor)
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Nákres zárubnì RRt s profilovým tìsnìním

Omítka
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vnìjší rozmìr rámu zárubnì B + 2 x (t1 + 15)

Zárubeò (mm)

výška omítnutého stavebního otvoru

Omítka

Montání pìna
minerální vata

prùchozí výškka zárubnì - H

celková výška rámu zárubnì od èisté podlahy
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zátka

Stavební otvor (mm)

prùchozí šíøka zárubnì

B

šíøka omítnutého stav. otvoru

B + 70

prùchozí výška zárubnì od èisté podlahy

H

výška omítnutého stav. otvoru

H + 35

šíøka pøední èásti zárubòového profilu (závìsová)

t1

Výška èisté
podlahy

Pozn.: uvedené rozmìry stavebního otvoru platí pro dané rozmìry zárubòového profilu - dle katalogu,
tj. t1 = 30 mm
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