Czynności montażowe
1.
2.

3.

Rozpakować drzwi i naświetle nie niszcząc opakowania ani drzwi (folię ciąć po krawędzi ościeżnicy która
będzie montowana w ścianę nie rozcinając kartonu).
Sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodne z zamówieniem oraz czy nie posiadają widocznych wad
konstrukcyjnych lub materiałowych. Jeżeli produkt takie wady posiada należy ponownie zapakować go w
opakowanie fabryczne i rozpocząć procedurę reklamacyjną.
Zdemontować skrzydło z ościeżnicy i odstawić, zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem
(stawiać na kartonie lub folii, nie opierać bezpośrednio o ścianę, nie kłaść płasko)

4.

Zestawić łączone ramiaki naświetla i ościeżnicy, tak aby licowały i stykały się ze sobą. Ścisnąć ściskami
stolarskimi.
5. W złączonych ramiakach nawiercić pod skosem wiertłem 3mm od strony skrzydła w miejscu mocowania
uszczelki otwory głębokości 60 mm (po jednym w odległości 10 cm od krawędzi ościeża oraz pozostałe w
odległości nie większej niż 30 cm od siebie)
6. Ustawić naświetle na dłuższym boku, do góry ramiakiem, który będzie łączony do ościeżnicy.
7. Dwa rowki w ramiaku naświetla wypełnić silikonem
8. W wypełnione silikonem rowki wcisnąć na całej długości dołączone do naświetla pióra drewniane, tak aby
silikon wypłynął na łączone powierzchnie. Pióra nie spełniają funkcji konstrukcyjnej – stanowią jedynie
uszczelnienie połączenia
9. Zestawić łączone ramiaki naświetla i ościeżnicy. W uprzednio nawiercone otwory wkręcić wkręty
łączące ø4*60.
Uwaga: Kąt pod którym będą wkręcane wkręty musi wykluczyć uszkodzenie naświetla. Wkręty pod
uszczelką wkręcać tak głęboko, by łebki nie utrudniały montażu uszczelki. Do mocowania stosować wkręty o
jak najmniejszej średnicy łba.
10. Połączenie między ościeżem drzwi a ościeżem naświetla uszczelnić silikonem najlepiej w kolorze drzwi z
obu jego stron.
11. Włożyć uszczelkę ościeżnicy
12. Całość konstrukcji osadzić w otworze drzwiowym wg Instrukcji Montażu Drzwi.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PODCZAS MONTAŻU LUB EKSPLOATACJI PROSIMY
O KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ LUB Z PRACOWNIKAMI NASZEJ FIRMY. CHĘTNIE UDZIELIMY DODATKOWYCH
INFORMACJI.
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