Návod na montáž bezpečnostních dveří třídy RC3 do kovových zárubní
Montáž bezpečnostních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.
Výrobce: GERBRICH® s.r.o.
Určení výrobku:
Výrobek je určen pro osazení do zděných konstrukcí, především do hotových příček včetně omítky s přesným
stavebním rozměrem a hotovou podlahou.
Typ dveří:
Dveře dřevěné bezpečnostní TYP G 04 určené do interiéru, bezpečnostní třída RC3.
Typ zárubní:
A) Montáž kovové zárubně DZbTg ‐ dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž
‐ Zkontrolovat zárubeň.
‐ Rozdělit zárubeň na dva rámy.
‐ Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost
stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.
‐ Zakotvit přes U‐profily do konstrukce příčky turbošroubem o min. rozměru 7,5 x 92 mm v počtu 8 ks tak, aby
nedošlo ke změně rozměrů zárubně nebo vytočení profilu.
‐ Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem nebo montážní pěnou tak, aby nedošlo ke
změně rozměrů a usazení zárubně.
‐ Z druhé strany příčky rovnoměrně nasunout krycí záklop. U zárubní s konečnou povrchovou úpravou dbát na
zvíšenou opatrnost při zasouvání záklopu, aby nedošlo k poškození.
‐ Odstranit přepravní prahovou spojku ( odšroubování nebo odřezání ).
‐ Osazení závěsěsů provést na konci montáže po přiměřeném zatuhnutí zárubně ve stěne.
‐ Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.
‐ Takto osazená zárubeň je připravená pro montáž dveřního křídla.
B) Montáž kovové zárubně CgH TG ‐ jednodílná pro zdění
‐ Zkontrolovat zárubeň.
‐ Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost
stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.
‐ Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení
zárubně.
‐ Odstranit přepravní prahovou spojku ( odšroubování nebo odřezání ).
‐ Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.
‐ Po zatuhnutí zdícího materiálu je zárubeň připravena pro montáž dveřního křídla
Montáž dveřního křídla:
‐ Dveřní křídlo nasadit na spodní díly závěsů ukotvených v zárubni.
‐ Dovíráním dveřního křídla zkontrolovat rovnoměrnost vůle mezi falcem dveří a zárubní, popřípadě seřídit
pomocí seřizovacího šroubu na závěsu.
‐ Dveřní křídlo osadit bezpečnostním kováním dle přiloženého návodu (výrobce kování ).
‐ Tento komplet je možné doplnit o dřevěný masivní práh nebo padací těsnící lištu.
‐ V případě, že je dveřní uzávěr montován jako protipožární, je nutno nalepit do falce zárubně, na zámkové
straně, protipožární těsnění.
Takto připravený komplet je připravený k užívání.
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