Montaža notranjih vrat
To navodilo velja kot priporočilo.
Zaželeno je, da montažo podboja in vratnega krila (vrat) izvede zato strokovno usposobljen monter.
Za vrata s posebnimi zahtevami (zvok, vlom, dim in požar) veljajo posebna navodila!
Pred začetkom montaže moramo biti pozorni da:
⇒ je temperatura zraka med 15˚C in 20˚C,
⇒ je relativna vlažnost zraka v prostoru med 40-60%.
⇒ podbojev in vratnih kril ne vgrajujemo v vlažne prostore; V primeru, da obstaja sum na višji odstotek relativne vlažnosti v prostoru je le to potrebno
preveriti.
⇒ kartonska embalaža je eden izmed prvih pokazateljev prisotnosti vlage.
⇒ pred montažo nikoli ne polagamo izdelkov direktno na tla, ampak na podlago, ki omogoča ravnost in preprečuje stik izdelkov s tlemi in s tem
morebiten prehod vlage nanje.
Korak 1 Potrebno orodje:
kladivo,
vodno tehtnico,
meter,
imbus ključ 4mm in 3mm,
sveder Ø8mm in Ø7mm,
ravni in križni izvijač,
dodatne zagozde, distančne letve, lesene ploščice,
stolice, podložno ploščo,
PVA - lepilo,
trajno elastični material za zaščito (npr. silikonski kit),
poliuretansko peno (PU) (priporočamo 2 komponentno),
montažne spone in razpore.
Korak 2
Pred pričetkom montaže najprej preverimo debelino zidu, vertikalnost zidnih odprtin in ravnost tal. Dimenzije primerjamo s podatki na kartonu podboja in
vratnega krila. Prav tako pred montažo preverimo tudi vsebino kartonov in eventualne poškodbe.

Mera
Širina

Višina
Globina

Nazivna mera
Brazd. Krila
650
750
850
950
2000
2100
X

Min
680
780
880
980
2010
2110
x–5mm

Zidna odprtina
Max
Idealna
700
690
800
790
900
890
1000
990
2035
2020
2135
2120
x+10mm
X

* Višino zidne odprtine računamo od gotovih tal, v primeru praga, se upošteva spodnji nivo.
* Maksimalna reža med podbojem in steno je 25 mm

Korak 3 - velja samo za univerzalni podboj
Pri univerzalnem podboju zavrtamo luknje s pomočjo priložene šablone in svedra Ø 8
mm na levem ali desnem pokončniku, odvisno od smeri odpiranja (levo, desno).
Vstavimo nasadila v izvrtane luknje, namestimo nosilec nasadila na nasadilo in ga
privijemo s priloženimi vijaki (4,5 x 18 mm).

Korak 4 - velja samo za univerzalni podboj
V za to pripravljeno odprtino vstavimo »prijemnik«. Privijemo ga s priloženimi vijaki
3,5x25 mm. Kovinski varovalki na hrbtni strani privijemo z vijaki 3,5x16 mm. Na
nasprotni pokončnik vstavimo priloženo slepo pripirno ploščico in jo pritrdimo.

Korak 5
Pred sestavo podboja najprej točno prirežemo tesnilo, preverimo naleganje ploskev in
točnost spojev.
Premažemo celotno površino spoja z lepilom kot prikazuje slika in spojimo.
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Korak 6
Vstavimo ekscenter »Elepart« v izvrtine oblog in ga z izvijačem do konca
zategnemo. Vstavimo elemente kotne vezi kot prikazuje slika in jih privijemo z
izvijačem. Ponovno preverimo stike površin in točnost spojev in jih po potrebi
nastavimo. Po sestavi čim prej očistimo odvečno lepilo z mehko krpo. Na enak
način sestavimo še drugo stran podboja.

Korak 7 - velja samo za podboj z nadsvetlobo
Pri podboju z nadsvetlobo moramo, pred sestavo drugega pokončnika in prečnika, vstaviti še vmesni prečnik. Paziti
moramo, da pred sestavo vstavimo moznike v za to namenjene izvrtine, ki jih predhodno namažemo z lepilom. Nato
prečnik pritrdimo z vijakom.
Na enak način sestavimo še drugo stran podboja.
*Priporočilo: podboje, ki bodo izpostavljeni večjemu odstotku vlage (kopalnice, stranišča oz. prostori, kjer lahko
pride do izliva vode), je predhodno potrebno s spodnje strani zaščiti s sredstvi, ki preprečujejo vdor vlage preden jih
vstavimo v odprtino. Uporabimo lahko silikonski kit ali primerljivo sredstvo. Priporočamo, da se po končani montaži
nanese silikonski kit tudi na stik med podbojem in keramiko. S tem še dodatno preprečimo vdor vlage v podboj.

Korak 8
Previdno postavimo sestavljen podboj v zidno odprtino in ga rahlo pritrdimo z
zagozdo ali spono. Podboj pričnemo poravnavati na strani nasadil.
Namestimo drugo spono na zgornji prečnik in preverimo njegovo vodoravnost.
Pred tesnjenjem podboja s poliuretansko peno namestimo tri vodoravne
razpore, kot prikazuje slika.

Korak 9
Vstavimo nasadila in jih pritrdimo z imbus ključem. Priporočamo, da se krilo
nasadi na podboj, preden ga učvrstimo s PU peno. Tako lahko preverimo reže in
pravokotnost podboja. Zatesnimo s poliuretansko peno tako, da zagotovimo,
zapolnjenost odprtine preko celotne debeline zidu vsaj na treh mestih v vertikalni
smeri (višina zgornjega nasadila, višina pripirne ploščice, višina spodnjega
nasadila) na obeh straneh podboja. Pustimo, da se pena utrdi.

Korak 10
Sestavimo zaključne obloge. Na površine spoja nanesemo lepilo. Vstavimo ekscenter »Elepart« v izvrtine oblog in ga
z izvijačem do konca zategnemo. Pri tem pazimo na točno naleganje in poravnavo ploskev. Po utrditvi poliuretanske
pene spone in razpore odstranimo.
Z ostrim nožem porežemo odvečno peno. Zaključne obloge pritisnemo na steno tako, da lepo nalegajo, seveda, če
ravnost zidu to dopušča.
Priporočamo, da zaključne obloge vstavimo v utor brez lepljenja, razen v primeru, ko je pero obloge premalo globoko
v utoru podboja in zato same padajo iz utora.

Korak 11, 12
Krilo previdno obesimo na nasadila. Ponovno preverimo nastavitve in jih po
potrebi popravimo. Krilo je nastavljeno, ko ga lahko zapremo brez velikega
upora.
V področju nasadil odstranimo tesnilo in namestimo pokrivne čepe na vijak za
nastavitev in fiksiranje nasadil. Tesnilo namestimo nazaj na mesto.
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Korak 13
Montiramo kljuko po lastnem izboru. Priporočamo izbor kljuk s povratno vzmetjo in z ločenimi rozetami, ki so privite
skozi krilo.

Korak 14
Za montažo – vrtanje lukenj priporočamo stabilno šablono, ki zagotavlja najbolj točno pozicijo izvrtin. Za vrtanje
običajno uporabljamo sveder Ø7mm, lahko pa se uporabi tudi sveder drugih dimenzij, če je tako predpisal
proizvajalec kljuke. Nikoli ne vrtamo s svedrom skozi ključavnico, ampak vrtamo iz ene strani krila do ključavnice,
nato pa postopek ponovimo še na drugi strani.
Pritrdimo rozeti z dobavljenimi vijaki in podložno plastiko. Pri tem ne smemo uporabiti elektro vijačnika, da ne
poškodujemo krila., ki je v tem predelu oslabljeno zaradi vstavljene ključavnice.

Korak 15
Steklo se postavi na distančnike v sredino izreza. Distančniki morajo biti na spodnjem robu in na obeh straneh
stekla. Ob letvicah pa je potrebno distanco zagotoviti s steklarskim trakom primerne debeline. Reža med steklom in
letvico mora biti na zgornjem robu po obeh straneh v celi dolžini zapolnjena s silikonom (glej skico).
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