PRODUCENT DRZWI
Zarzecze ul. Mickiewicza 155 37-400

Nisko
INSTRUKCJA MONTAŻU
OŚCIEŻNICY NAKŁADKOWEJ DO OŚCIEŻNIC STALOWYCH

Opakowanie zawiera:








elementy ościeżnicy luzem: baza (element z zaczepem, element z zawiasami), belka
górna, komplet opasek
elementy montażowe:
zawiasy z wkrętem 2x (”60”70”80”) lub 3x (”90”),
płaskowniki z tuleją gwintowaną z dwoma wkrętami 2x (”60”70”80”) lub 3x (”90”),
łączniki metalowe opasek 4x,
wkręty łączące elementy ościeżnicy 4x,
złącza dwuelementowe plastikowe 4x.
Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory.
Do montażu ościeżnicy do zabudowy potrzebne jest:









Wkrętak,
Poziomica,
Rozpórki,
Kliny,
Klocki dystansowe,
Szybkowiążąca pianka montażowa niskorozprężna,
Klej do drewna i silikon.

UWAGA! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonać w pomieszczeniach
suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac, jak np. malowanie, układanie
podłogi, tynkowanie itp.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić ościeżnicę! Zamontowanie ościeżnicy
oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne
uszkodzenia struktury i powierzchni zgłoszone po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych
wad fabrycznych, nie podlegają gwarancji!
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Przygotowanie do montażu:

1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzając jakość wykonania (obróbka, stan
okleiny),dokładność wykonania elementów (wymiary, prostolinijność krawędzi),
kompletność zestawu oraz zgodność z wymiarami skrzydła drzwiowego.
Do montażu ościeżnicy wymagane są następujące otwory w murze:






Drzwi „60” – min szerokość światła przejścia starej ościeżnicy
Drzwi „70” – min szerokość światła przejścia starej ościeżnicy
Drzwi „80” – min szerokość światła przejścia starej ościeżnicy
Drzwi „90” – min szerokość światła przejścia starej ościeżnicy

596 mm
696 mm
796 mm
896 mm

2. Przygotować ościeżnicę stalową, oczyścić z zanieczyszczeń (ewentualnie odklejającej się
farby) i zlikwidować nierówności w celu zwiększenia przyczepności. Odciąć stare zawiasy.
3. Dwa elementy pionowe (baza) i jeden poziomy (belka) ułożyć względem siebie i połączyć
przy pomocy kleju, załączonych łączników metalowych opasek (2x), dwuelementowych
złączy plastikowych do mocowania wkrętów (4x) z zachowaniem kątów prostych. Zwrócić
szczególną uwagę na dokładne połączenia od strony zewnętrznej.
4. Od strony wewnętrznej bazy wkręcić płaskowniki z tuleją gwintowaną (2x lub 3x) za
pomocą załączonych krótkich wkrętów, ustawiając je prawidłowo w przygotowane otwory.
Wkręcić zawiasy (2x lub 3x) w przygotowane otwory.
5. Opaski połączyć przy pomocy załączonych łączników metalowych opasek (2x). Zwrócić
szczególną uwagę na dokładne połączenie opasek od strony zewnętrznej.
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Montaż zabudowy ościeżnicy:

1. Prawidłowo złożoną zabudowę ościeżnicy umieścić w świetle ościeżnicy stalowej.
2. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych, zamka oraz progu, pomiędzy zabudowę
ościeżnicy a ościeżnicę stalową włożyć klocki dystansowe. Elementy pionowe ustabilizować
rozpórkami regulowanymi za pomocą klinów.
3. Sprawdzić pion i poziom elementów zabudowy ościeżnicy. Dodatkowo sprawdzić
szerokość w świetle zabudowy ościeżnicy, tzn. czy szerokości na dole, w środku i u góry są
identyczne.
4. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego
przyleganie. Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując
ustawienie zawiasów. Ustawienie ościeżnicy powinno zapewnić jednakowe szczeliny
pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła. Uszczelka może
ulec ściśnięciu max. o 3mm.
5. Zdjąć skrzydło drzwiowe.
6. Zabezpieczyć zabudowę ościeżnicy przed jej zabrudzeniem od nadmiaru pianki
montażowej. UWAGA! Stosując taśmy malarskie należy je usunąć natychmiast po montażu,
nie później niż przed okresem zalecanym przez producenta taśm (większość dostępnych
taśm winna być usunięta po 0,5h od czasu ich przyklejenia).
7. Osadzoną i zabezpieczoną zabudowę ościeżnicy zespolić z ościeżnicą stalową przy pomocy
pianki montażowej. Do otworu w plastikowej listwie (pod uszczelką ościeżnicy) wsunąć
aplikator pianki montażowej i wypełnić nią całą wolną przestrzeń pomiędzy zabudową
ościeżnicy a ościeżnicą stalową. Od strony przefrezowania w zabudowie ościeżnicy pod
montaż opasek: piankę wstrzykiwać w szczeliny między ościeżnicę stalową a zabudowę
ościeżnicy na wysokości rozpórek i w obu górnych narożnikach. Postępować zgodnie z
instrukcja użycia pianki montażowej. Po upływie 24h montażu zdemontować rozpórki i kliny
oraz usunąć nadmiar substancji.
8. Po zastygnięciu pianki montażowej zamontować złożone opaski wklejając je za pomocą
silikonu.
9. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy
z podłogą i ścianą.
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