Instrukcja monta¿u okien

P

rawid³owe zamontowanie okna/drzwi, jest dla jego sprawnego funkcjonowania, równie wa¿ne jak
w³aœciwe wykonanie.
Zalecamy obsadzanie stolarki w nietynkowane oœcie¿a, po zakoñczeniu tynkowania œcian
wewnêtrznych i zewnêtrznych. Przed tynkowaniem oœcie¿y, zewnêtrzne p³aszczyzny stolarki nale¿y
os³oniæ np. foli¹ polietylenow¹, papierem lub taœm¹ samoprzylepn¹.
Dla okien drewnianych taœmy samoprzylepne musz¹ byæ dopuszczone do kontaktu powierzchni
lakierowanych farbami akrylowymi .

4 ETAPY MONTA¯U:
I. Ustawienie okna/ drzwi w otworze
II. Zamocowanie okna i drzwi
III. Uszczelnienie dystansu wokó³ ramy okiennej/
drzwiowej
IV. Kontrola monta¿u, wykoñczenie

I. Ustawienia okna/drzwi
w otworze
1. Wyj¹æ skrzyd³a z ramy okiennej (oœcie¿nicy).
2. Maj¹c na uwadze s¹siaduj¹ce otwory okienne,
nale¿y ustaliæ po³o¿enie ramy z inwestorem
(wysokoœæ od posadzki, g³êbokoœæ osadzenia)
Ustawiæ ramê w otwór okienny lub drzwiowy
w taki sposób, aby zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloœæ
miejsca dla za³o¿enia parapetu zewnêtrznego
i wewnêtrznego.
3. Ramê okienn¹/ drzwiow¹ ustawiæ w otworze za
pomoc¹ klinów lub poduszek monterskich
rozmieszczaj¹c je tak, aby znajdowa³y siê jak
najbli¿ej punktów mocowania ramy w oœcie¿u lub
po³¹czeñ s³upków z ram¹.
Ustawiaj¹c oœcie¿nicê okienn¹ nale¿y stosowaæ
p o d k ³ a d k i l u b p o d p o r y, p r z e p r o w a d z i æ
poziomowanie przy pomocy poziomicy oraz
stosowaæ siê do poni¿szych sposobów usytuowania
podpór sta³ych (Schematy 1-4).

Schemat 2: Okno uchylne
Ustawienia podpór sta³ych (ciemne prostok¹ty)
i klocków dystansowych (jasny prostok¹t ).

Schemat 3: Okno uchylno-rozwierne RU
Ustawienia podpór sta³ych (ciemne prostok¹ty).

Schemat 4:
Przy monta¿u PSK lub SFB zastosowaæ
na ca³ej d³ugoœci szyny
trwa³e podparcie!
Schemat 1: Drzwi podnoszono-przesuwne HS
Ustawienie podpór sta³ych (ciemne prostok¹ty)
i klocków dystansowych (jasny prostok¹t). Maksymalny odstêp
nie powinien przekraczaæ 500 mm.

II. Zamocowanie okna i drzwi
Przy zastosowaniu kotew monta¿owych nale¿y
obowi¹zkowo stosowaæ rozpórki sta³e lub regulowane.
1. Dyble i kotwy rozmieszcza siê w odleg³oœci oko³o 150
mm od naro¿y ramy okiennej.
2. Iloœæ zamontowanych dybli zale¿y od wymiarów okna przy czym maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie
powinien przekraczaæ 700 mm dla okien
3. Element ramy, w którym montowane s¹ zawiasy nale¿y
montowaæ do oœcie¿a dodatkowym dyblem lub kotw¹.
4. Osadzenie wkrêtów dyblowych lub kotwowych nie
mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia ramy. Przed
ostatecznym dokrêceniem œrub i dybli nale¿y umieœciæ w
fugach, miêdzy ram¹ a oœcie¿em, przek³adki drewniane o
gruboœci szczeliny - jak najbli¿ej punktów monta¿owych.
5. Zamontowaæ skrzyd³a w ramie i sprawdziæ
prawid³owoœæ funkcjonowania skrzyd³a (rozwieranie,
uchylanie).
6. W przypadku, gdy d³ugoœæ ramy miêdzy wi¹zaniami
przekracza 1500 mm. (drzwi balkonowe, drzwi
zewnêtrzne, s³upek ruchomy) przed wykonaniem
czynnoœci uszczelniania nale¿y stosowaæ rozpórki sta³e
lub regulowane.

III. Uszczelnienie dystansu
wokó³ ramy okiennej
Uszczelnienie dystansu (fugi) miêdzy oœcie¿em a ram¹
okienn¹ dokonuje siê przy u¿yciu œrodków plastycznych
oraz elastycznych. Przy uszczelnianiu piank¹
poliuretanow¹ nale¿y braæ pod uwagê - temp. otoczenia,
wilgotnoœæ powietrza, wielkoœæ szczeliny, wielkoœæ wzrostu
objêtoœci pianki, czas utwardzania i sprê¿ystoœæ po
utwardzeniu.
1. Unikaæ po³o¿enia pianki na ca³ej szerokoœci ramy
(uwzglêdniæ w/w uwagi). Pianka nie powinna wyp³yn¹æ poza
p³aszczyzny ramy.
2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usun¹æ kliny
monta¿owe i rozpórki.
3. W przypadku potrzeby, uzupe³niæ szczelinê piank¹
poliuretanow¹, a nadmiar obci¹æ ostrym no¿em lub
uzupe³niæ szczelinê silikonem (ok³adziny ceramiczne).
Mo¿na stosowaæ inne materia³y uszczelniaj¹ce
przestrzegaj¹c nastêpuj¹cej zasady: „strona wewnêtrzna
musi byæ szczelniejsza ni¿ zewnêtrzna”.

Punkty mocowania kotew
A - Odleg³oœæ max. 700 mm
E - Odleg³oœæ od wewnêtrznego rogu
profilu max. 100 do 150 mm

IV. Kontrola monta¿u
Po zakoñczeniu uszczelniania nale¿y ponownie
sprawdziæ prawid³owoœæ funkcjonowania okna
i ewentualnie dokonaæ korekt w regulacji oraz kosmetyki
malarskiej ewentualnych uszkodzeñ pow³oki lakierniczej
podczas transportu i monta¿u. Taœma papierowa
samoprzylepna nie mo¿e byæ przylepiona na oknie
lub drzwiach d³u¿ej ni¿ 24 godziny.
Po rocznym u¿ytkowaniu
okien nale¿y ponownie
skontrolowaæ stan wszystkich elementów, luŸne œruby
doci¹gn¹æ, ruchome czêœci i miejsca ryglowania
nasmarowaæ i sprawdziæ dzia³anie.
W przypadku wystêpowania zak³óceñ
uniemo¿liwiaj¹cych sprawne funkcjonowanie okucia
nale¿y zwróciæ siê do specjalisty.
Zalecane materia³y i pomoce:
1. Jednosk³adnikowa pianka poliuretanowa
2. Taœma samoprzylepna do powierzchni
akrylowych
3. Poziomica zapewniaj¹ca w/w pomiar
4. Wiertarka udarowa, zakrêtarka
5. Kotwy do monta¿u
6. Kliny. Podk³ad lub poduszka monta¿owa
7. Narzêdzia do regulacji okien i drzwi
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