PRZECHOWYWANIE I MONTAŻ
Montaż drzwi jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o długotrwałym i bezproblemowym ich
użytkowaniu. Błędnie przeprowadzony montaż może doprowadzić do uszkodzenia a nawet zniszczenia
elementów drzwi. Powoduje dyskomfort w użytkowaniu wyrobu. Dlatego wykonanie montażu powinno zostać
zlecone wyspecjalizowanym ekipom montażowym, które wykonają prace z zachowaniem wszystkich zasad sztuki
budowlanej.
1. Stolarkę drzwiową należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i niezawilgoconych.
Niedopuszczalne jest przechowywanie drzwi opakowanych folią w miejscu nasłonecznionym oraz
magazynowanie drzwi w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.
2. Wbudowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym
dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz instrukcji montażu
dostarczonej wraz z produktem.
3. Drzwi zewnętrzne wymagają zadaszenia chroniącego przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów
atmosferycznych i słońca.
4. Drzwi należy montować w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami oraz wykończonymi
podłogami. Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze). Po
zamontowaniu ościeżnicy nie należy prowadzić „mokrych” prac wykończeniowych.
5. W ościeżnicach drewnianych montowanych w pomieszczeniach, w których podłoga będzie zmywana na
mokro, dolną krawędź przed montażem należy zabezpieczyć silikonem. Dodatkowo po zamontowaniu
ościeżnicy obowiązkowo należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą.
6. Drzwi należy montować w odległości minimum 150 cm od grzejnika, zalecany jest nieogrzewany
przedsionek.
7. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy ościeżnica drzwiowa pasuje do otworu w murze oraz
czy jest zapewniony luz obwodowy w granicach 10-20mm na każdą stronę ościeżnicy. Zbyt duży luz (>
30mm) może być przyczyną niedostatecznie trwałego utwierdzenia drzwi w murze.
8. Producent zaleca montaż drzwi przy pomocy pianki poliuretanowej.
9. Czynności montażowe należy przeprowadzić w następującej kolejności:
ościeżnicę umieścić w otworze drzwiowym muru i zablokować z obu stron klinami w pobliżu naroży;
ustawić belkę pionową zawiasową w pionie (belka ta jest bazą wymiarową do ustawienia poziomu i
pionu pozostałych elementów ościeżnicy i skrzydła drzwi);
ustawioną belkę zawiasową zamontować przy pomocy dybli; czynność wiercenia otworów wykonać
etapami – otwór po otworze – sprawdzając poziomicą prawidłowość ustawienia belki (sprawdzenia pionu
belki dokonać z zewnątrz i od wewnątrz ościeżnicy);
ustawić belkę pionową ryglową ościeżnicy, po wcześniejszym wypoziomowaniu belki poziomej
(prawidłowe ustawienie belki ryglowej ma zasadniczy wpływ na bezproblemowe ryglowanie skrzydła
drzwi);
prawidłowo ustawiona ościeżnica powinna mieć takie same przekątne
założyć skrzydło i sprawdzić prawidłowość zamykania zamka (w razie konieczności wyregulować
położenie belki pionowej ryglowej w stosunku do skrzydła w taki sposób, aby skrzydło na całym
obwodzie było ułożone w równych odległościach od krawędzi ościeżnicy)
skontrolować czy skrzydło po otwarciu nie otwiera się lub nie zamyka samo;
ustawioną belkę ryglową zamontować przy pomocy dybli; czynność wiercenia otworów wykonać etapami
– otwór po otworze – sprawdzając poziomicą prawidłowość ustawienia belki (sprawdzenia pionu belki
dokonać z zewnątrz i od wewnątrz ościeżnicy);
zabezpieczyć ościeżnicę przed jej zabrudzeniem od nadmiaru pianki montażowej. Uwaga! Stosując
taśmy malarskie, należy je usunąć natychmiast po montażu, nie później niż przed okresem zalecanym
przez producenta taśm (większość dostępnych taśm winna być usunięta do 0,5 godz. od momentu ich
przyklejenia);
przed naniesieniem pianki, wewnątrz ościeżnicy należy umieścić rozpórki;
piankę zaaplikować w taki sposób i w takiej ilości, aby po rozprężeniu nie wyszła poza ościeżnicę;
rozpórki montażowe można ściągnąć po całkowitym stężeniu pianki (wg instrukcji podanej przez
producenta na opakowaniu);
po wyschnięciu piany jej nadmiar należy obciąć nożem, następnie można przystąpić do obróbki,
pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu drzwi przed zabrudzeniem;
dokonać końcowej regulacji ustawienia skrzydła przez odpowiednie wyregulowanie zawiasów – właściwie
ustawione skrzydło nie może „sprężynować”, ocierać o ościeżnicę oraz musi szczelnie przylegać do uszczelek na
całym swym obwodzie, a przy lekkim docisku swobodnie ryglować się w zaczepach zamków (patrz: opis regulacji
zawiasu 3D lub Simonswerk Baka 3D).

