Montáž oken

Krátký návod na montáž oken
Základní použité nářadí, nástroje a měřidla:
•
vodováha
•
turbošrouby + krytky (popřípadě montážní kotvy- ty jsou součástí dodávky společně s oknem )
•
akuvrtačka (elektrická vrtačka)
•
nízkoexpanzní polyuretanová pěna
•
dřevěné klínky
•
kladívko
•
plochý a křížový šroubovák
•
klíč pro seřízení kování okna, metr, plastové podložky
Postup montáže:
•
začneme namontováním okenní kliky z důvodu otevření křídla a možnosti jeho vysazení. Před montáží kliky
odstraňte ochrannou krycí folii v jejím okolí. Kliku namontujte pomocí akuvrtačky s křížovým bitem nebo klasickým
křížovým šroubovákem.
•
sejměte plastové krytky z horních pantů. Pomocí šroubováku s plochou hlavou vysuňte čepy z horních pantů. Kliku
otočte do vodorovné polohy otevřeno a pomalu vysaďte křídla vytažením ze spodního pantu.
•
předvrtaný rám vložte do stavebního otvoru a zajistěte ho na několika místech pomocnými dřevěnými klíny.
Vyvažte rám pomocí vodováhy.
•
přes otvory v rámu vyvrtejte otvory do zdiva. Turbošrouby našroubujte skrz rám do zdi. Dbejte však na to, abyste
nepřitáhli turbošrouby příliš k rámu a neprohli rám. Na turbošrouby připevněte plastové krytky.
•
v případě kotvení pásovými kotvami kotvu upevněte rotačním pohybem do drážky okenního rámu a pomocí
hmoždinek ukotvěte do zdiva. Max. rozteč mezi kotvami 700 mm, první kotva 150 mm od rohu okenního rámu.
•
odstraňte klínky a nasaďte křídla do zabudovaného rámu. Vyzkoušejte funkce okna – otevření do všech poloh.
Nasaďte zpět plastové krytky na panty. Prostor mezi rámem a ostěním vyplňte polyuretanovou montážní pěnou.
Ochranné folie z oken odstraníme až po případném zednickém zapravení.
Ze strany exteriéru je potřeba ochranné pásky sejmout nejpozději do 3 měsíců.
Základní pravidla bezpečnosti práce:
Dodržujte obecně platná pravidla - používejte pouze nářadí v bezvadné stavu, používejte pracovní obuv, při montáži
pracujte minimálně ve dvojici, zvýšenou opratrnost je potřeba dodržet při práci ve výškách.
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