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MONTÁŽNÍ NÁVOD NA ZÁRUBNĚ PRÜM
Zdroj: Das Türenhandbuch PRÜM

Vyráběné zárubně jsou určeny pro zavěšení dveří s rozměry dle DIN 18101 a na
hrubé stavební rozměry dle DIN 18100.

Všeobecně:
Montáž dveřních zárubní by měla proběhnout na co nejvíce vysušené stěny a v
posledním stádiu vnitřní výstavby. Dodané díly jsou přezkoušeny na celistvost,
určení otevírání, případné poškození a na dostatečnou dimenzi pantů a pantových
kapes (k váze křídla), proto již neručíme za další jinou montáž.
Základní podmínky pro montáž: relativní vlhkost max. 50%, teplota min. + 10 0C

Při montáži postupujte takto:
1. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou dodrženy požadované rozměry
stavebního otvoru.
2. Přiložený díl nadpraží montážní části přiložte k montážním stojkám, obě montážní
stojky a nadpraží společně položte na hladkou a čistou podložku (montážní
podstavec).
3. Na skosené spojovací plochy montážních obložek a ostění zárubně naneste PVAC
lepidlo (bílé lepidlo – není součástí dodávky) a spojte je dohromady pomocí
přiloženého spojovacího materiálu.
4. Smontovanou zárubeň svisle nasaďte do otvoru ve zdi, přitom sledujte spáru mezi
zárubní a podlahou. Případně ji pomocí podložky či zkrácením zárubně upravte.
Dřevotřískové desky dle DIN EN 312 Formaldehydpotencial třída 1 (dříve E 1) užité
při výrobě dveřních zárubní nejsou odolné vůči vlhkosti a proto doporučujeme
zárubeň v případě dlažby nebo PVC krytiny usadit s volností přibližně 2 mm od
podlahy a trvale utěsnit silikonem.
5. Zárubeň vyrovnejte pomocí vodováhy ve svislých a vodorovných směrech, a potom
zajistěte proti posunu pomocí svěrek, klínů a rozpěr.
6. Zárubeň trvale upevněte do stavebního otvoru pomocí PU pěny, případně kotvících
plechů (bezpečnostní dveře) nebo kotevních šroubů v oblasti závěsů a protiplechu
(těžká dveřní křídla).
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V případě protihlukových elementů:
K dosažení co nejlepší protihlukové ochrany je nutné všechny dutiny mezi
zárubní a zdí pečlivě vyplnit vhodným ochranným materiálem - např. minerální vlnou
nebo protihlukovou pěnou. Obložka by měla být ke stěně trvale utěsněna. Je nutno
dbát, aby zde nezůstaly žádné díry či otvory. U křídel s těsněním Schall-Ex je pomocí
přitáhnutí či povolení spouštěče vlevo či vpravo možno dosáhnout vyššího nastavení
těsnosti. V případě podlah krytých kobercem nebo drsné plochy podlahy použijte
podlahové kolejnice za účelem trvalého těsnění k podlaze. Také dodávané
zamačkávací montážní plechy se zapouští do montážní obložky v oblasti spouštěče
z důvodu zpevnění.
Záruka za trvalé udržení protihlukových vlastností může být převzata
pouze v případě přesného dodržení montážního návodu.

V případě protipožárních elementů:
Pro zachování všech vlastností protipožárních uzávěrů je nutné k upevnění
zárubně použít PU pěnu s požární odolností, která je součástí dodávky dveří. Pěnu
naneste po celém obvodu zárubně. Dále zárubeň doporučujeme upevnit pomocí
kotevních šroubů v oblasti závěsů a protiplechu.
U křídel s těsněním Schall-Ex je pomocí přitáhnutí či povolení spouštěče vlevo či
vpravo možno dosáhnout vyššího nastavení těsnosti. V případě podlah krytých
kobercem nebo drsné plochy podlahy použijte podlahové kolejnice za účelem trvalého
těsnění k podlaze. Také dodávané zamačkávací montážní plechy se zapouští do
montážní obložky v oblasti spouštěče z důvodu zpevnění.
Záruka za trvalé udržení protipožárních vlastností může být převzata
pouze v případě přesného dodržení montážního návodu.

7. Zavěste křídlo a vyzkoušejte jeho funkčnost. Upravte spáry v polodrážkách pomocí
nastavitelných závěsů. Spodní díl závěsu utáhněte pomocí inbusového klíče tl. 4
mm. Zkontrolujte zachování dostatečné spáry mezi podlohou a dveřním křídlem (56 mm).
8. Smontujte zavírací obložku stejně jako montážní. Na drážku v zárubni a pero
zavírací obložky doporučujeme po částech nanést PVAC lepidlo (bílé lepidlo).
Zastrčte obložku do zárubně a natlačte ji na plochu zdi. V případě osazení zárubně
na dlažbu nebo PVC krytinu proveďte trvalé utěsnění spáry mezi zárubní a
podlahou silikonem.
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Údržba:
Panty: v místě ohybu pantu nejméně 1x ročně namazat mazacím tukem.
Zámek: především zadní část západky zámku 1x ročně namažte mazacím
tukem. V případě zámků z umělé hmoty se to nevyžaduje.

Ošetřování:
Díky laku s UV filtrem vzniká lehce ošetřovatelný povrch, který se nechá
jednoduše udržovat v čistotě setřením čistým hadrem.

Zasklení:
Montující má vůči konečnému zákazníkovi povinnost upozornit na druh
použitého skla.
V rizikovém prostředí je využíváno bezpečnostní sklo.
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