
Montážní návod
rámová  zárubeň FANTAZIE

Před započetím samotné montáže doporučujeme pečlivě přečíst montážní návod. SAPELI a. s.
důrazně doporučuje svěřit montáž autorizované a certifikované montážní firmě.

Postup montáže:

Pozor - dokonalé vyvážení a usazení zárubně nám zaručí
bezproblémovou funkčnost dveří.

Při natlačování těsnění
do drážky toto těsnění nenatahujeme

Pro veškeré lepení, vypěňování a tmelení doporučujeme používat
stavební chemii SAPELI !!!

V samém úvodu montážních prací je nutné uvědomit si základní požadavky pro práci a manipulaci
s výrobky, které jsou finálně dokončeny nátěrovými hmotami a tudíž náchylné na mechanické
poškození, stejně jako v případě práce s nábytkovými  dílci. Věnujme proto velkou pozornost čistotě
pracovního prostředí,ve kterém budeme montáž provádět! Jako pracovní plochu můžeme využít
rovnou plochu podlahy, kterou opatříme kartony nebo komfortnější řešení - pracovní deska
z velkoplošného materiálu uložená na podstavcích také opatřena kartonem, nebo jiným materiálem
proti poškrábání dílců.

1. Do stavebního otvoru si připravíme montážní latě a dle místní situace si do nich vyvrtáme
průchozí otvory o průměru 8 mm v rozteči cca 450 - 500 mm.

2. Montážní latě připevníme do stavebního otvoru (min. 30 mm od plochy zdi na straně otevírání
dveří) přiloženými kotvícími hmoždinkami 8x80 mm, přičemž dbáme na dokonalé vyvážení
ve stavebním otvoru (viz obr. 1).

3. Dle návodu na montáž závěsů provedeme montáž závěsů do závěsové stojky nosného obložky.
Vyzkoušíme přiložením na montážní latě a krycí díl. V případě, že usazené závěsy překáží
dosednutí na montážní lať nebo na krycí díl, je zapotřebí upravit montážní lať nebo krycí díl
odvrtáním případně zadlábnutím.

4. Na styčné plochy obložek naneseme montážní lepidlo Sapeli (aplikace dle návoduvýrobce).
Do otvorů v obložkách nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme.
Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme
obr. 2a) - nosný rám,
obr. 2b) - krycí rám.
Lepidlo vytlačené ze spoje, odstraníme měkkým navlhčeným hadříkem. Takto složíme nosné
i krycí rámy obložek zárubně.

5. Sestavené díly necháme odstavené po dobu nezbytně nutnou pro vytvrzení lepidla (dle návodu
výrobce lepidla).

6. Složený nosný (závěsový) rám vložíme do stavebního otvoru na připravené montážní latě.
Pomocí vodováhy a svěrky ho vyvážíme ve všech směrech a po dokonalém usazení nosný rám
zajistíme proti posunu. Přes montážní latě nosný rám připevníme vruty 4 x 50 (rozteč vrutů cca
450 - 500 mm) (viz obr. 3).

7. Dle návodu na montáž závěsů zavěsíme dveřní křídlo. Otvíráním a zavíráním vyzkoušíme
funkčnost dveřního křídla, případně provedeme seřízení křídla v zárubni.

8. Do větší drážky ve sklíženém krycím rámu naneseme montážní lepidlo. Krycí rám vsuneme
do stavebního otvoru na péra nosného rámu. Mírným poklepáním na plochu krycího rámu
a pomocí svěrky docílíme úplného dosednutí (viz obr. 4). Zárubeň necháme v klidu po dobu
nezbytně nutnou pro vytvrzení lepidla (dle návodu výrobce lepidla).

9. Těsnění natlačíme do drážky krycího rámu. Rohový spoj upravíme seříznutím pod úhlem 45°.
Přesahující konce seřízneme se spodní hranou zárubně (viz obr. 5).

- později by mohlo dojít k jeho smrštění!
10. Spáru mezi zdí a zárubní je možno zatmelit nebo ji zakryjeme krycí lištou tak, že lišty zařízneme

na přesný rozměr a přiklepneme pomocí hřebíčků bez hlavičky (viz obr. 6).Dírky po hřebíčcích
zatmelíme.

11. Nasadíme dveřní křídlo překontrolujeme jeho funkčnost.
12. V případě nerovnosti zdiva a především v místech styku zárubně s podlahou (kromě kobercových

krytin) vyplníme spáry tmelem. U omítek, cihel, betonu, dřeva a ostatních savých materiálů
použijeme tmel akrylový, pro kachlíky, keramické obkladačky a ostatní nesavé materiály
použijeme tmel silikonový.
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kotvící hmoždinka 8 x 80
15 ks

vrut 4 x 45
15 ks

excentr
4 ks

hřebíček 1,2 x 20
15 ks
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