Číslo návodu: TMD-NAV-RD018

Revizní dvířka: FASÁDNÍ

Montážní návod pro svařovaná (hliníková) dvířka určená do FASÁD:
Fasádní dvířka jsou určena pro zateplení budovy. Jsou vyrobena z hliníkových profilů. Vnitřní křídlo je vyplněno
cementovláknitou deskou Powerpanel H2O (Fermacell). Zavírání vnitřního křídla je zajištěno pomocí zámku klička
(čtyřhran). Vyndavací provedení vnitřního křídla z rámu zvyšuje čistý průlez a při montáží je instalace mnohem
snadnější. Vnitřní křídlo je osazeno gumovým těsněním, které při zavřeném stavu dvířek zabraňuje prostupu chladna.
Vyndavací křídlo zároveň usnadňuje jednodušší očištění rámů po natažení fasádní stěrky. Vyndavací provedení dvířek
je zajištěno pojistným lankem.

Montáž:
1. Vyjměte vnitřní křídlo dvířek vnějšího rámu
2. Do polystyrenu si rozkreslete celkový rozměr vnějšího křídla (Š x V x H)
- s tolerancí 6 -8 mm z každé strany jak na svislé tak na vodorovné straně
- vzniklá mezera mezi polystyrenem a rámem bude později zapěněna PUR pěnou
3. Dle rozkreslení vyřízněte otvor v polystyrenu
4. Do otvoru vložte vnější rám dvířek

1)

a zafixujte pomocí klínků

2)

5. Vnější rám po celém obvodě zapěňte PUR montážní pěnou
6. Po jejím vytvrzení ořízněte přebytky pěny
7. Kolem vnějšího rámu nyní natáhnětě sklotextilní mřížku (perlinku) až k hraně rámu a zároveň na desku
vnitřního křídla.
8. Aplikujte fasádní stěrku na fasádu kolem vnějšího rámu dvířek a zároveň na desku vnitřního křídla
- po natažení stěrky očistěte venkovní rám a vnitřní křídlo tam, kde byl zašpiněn od stěrky,
především v místech, kde je mezi rámy spára

3)

9. Po zaschnutí fasádní stěrky nasaďte vnitřní křídlo do vnějšího rámu, zavřete a zajistěte kličkou, případně
pojistným lankem

Poznámky k montáži:
1)

Při montáží vyndavacího provedení zabudujte dvířka zámkem směrem nahoru (vnitřní křídlo se vyklápí)

2)

Při montáži přesaďte pohledovou stranu vnějšího rámu přes fasádu dle hrubosti stěrky, aby po jejím natažení
byla fasáda zároveň s hranou pohledové strany dvířek

3)

Vnitřní křídlo v tl. 15 mm je vyplněno deskou tl. 12,5 mm – 2,5 mm zbývá na perlinku a fasádní stěrku
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