Montáž obložkové zárubně slepé pro posuvné
dveře na zeď
1) Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost
dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů,
který je uveden na konci montážního návodu.

Detail A

2) Připravíme si rovnou montážní plochu.
3) Na montážní plochu položíme stojku středového dílu
s obložkou.
4) Následně na stykové plochy stojky naneseme
montážní lepidlo. Přiložíme vrchní obložku s ostěním
a provedeme její nastavení dle detailu A. Obložky
zalícujeme a pevně spojíme pomocí excentru, středové
díly pomocí vrutů . Potom stejným způsobem k vrchní
obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme
druhou obložku s ostěním.
5) Takto připravenou část zárubně vsadíme do stavebního
otvoru ve stěně, který musí být po celé výšce min. o
100 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i
dveří) a min o 50 mm vyšší než je jmenovitá výška
zárubně (a tedy i dveří). Dle náčrtu rozmístíme
montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby
nepoškodily povrchovou úpravu zárubní v důsledku
tlaků vyvozovaných působením nízkoexpanzní
montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální
montážní sady. Před zapěněním nízkoexpanzní pěnou
je nutné zárubeň vyvážit ve všech třech osách a
srovnat i případná prohnutí pomocí svěrek .

styk obložek seřizovat
především v tomto místě

Řez zárubní
obložky
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středové díly

6) Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední
část obkladového rámu (podle bodů 3 a 4 tohoto
návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1
horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho
polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení
naneseme do drážek středových částí zárubní bodově
akrylátový tmel, tím zafixujeme zadní obkladový
rám.

Masonite International Corporation ● Masonite CZ
Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Czech Republic ● Telefon: (00420) 567 121 411
Fax: (00420) 567 210 183 ● E-mail: czechinfo@masonite.com ● IČO: 26 48 27 38 ● DIČ: CZ 26 48 27 38
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44401
www.masonite.cz

7) Doporučujeme zárubeň při osazení podložit cca 2 mm a
vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou.
Případně ji vyplňte silikonovým tmelem. Tímto se
omezí vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah.
Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí
být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost
podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší
než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost
vzduchu je vyšší než 55 %.

Umístění rozpěr

ROZPĚRY

UPOZORNĚNÍ :
Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií
montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a
případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů,
špatné rovinné osazení).

Seznam montážních dílů a materiálu
1. Boční díl pravý
šířka dle objednávky-viz označení na obalu
1 ks
2. Boční díl levý
šířka dle objednávky – viz označení na obalu
1 ks
3. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně,
šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu)
1 ks
4. Vrchní obložka „slepá"(délka dle jmenovité šířky zárubně,
-viz označení na obalu)
1 ks
5. Spojovací kování – „excentrická spojka
4 ks
6. Vrut 4,5 x 45 mm
4 ks
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