Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie murowanej.
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Przed montażem ościeżnicy należy przygotować otwór zgodnie z
podanymi wymiarami w karcie technicznej stosując profile
ościeżnicowe UA. Konstrukcja ściany wokół otworu do momentu
montażu ościeżnicy nie powinna być okładana płytami.
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Istnieje możliwość mocowania kotew na kołki rozporowe.
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Otwór w murze.
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Odrysować linię ok 10 cm od krawędzi otworu w celu skucia tynku pod
siatki montażowe.
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2

Przymierzyć ościeżnicę do wcześniej przygotowanego otworu.
Pomiędzy profilami ościeżnicy, a otworem w ścianie powinna
pozostać szczelina ok. 15 mm na pianę montażową.
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Odgiąć kotwy mocujące i odznaczyć na ścianie miejsca wykucia
otworów pod nie. Otwór powinien być odpowiednio większy, aby kotwa
swobodnie do niego wchodziła.
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Dookoła otworu odkuć tynk, aby umożliwić zatopienie siatki W przypadku niewykończonej podłogi podłożyć podkładki pod
ościeżnicę o grubości przyszłej okładziny. Jeżeli na posadzkę
zespalającej ościeżnicę ze ścianą.
przewidziane są płytki o dużych formatach, zaleca się montaż ościeżnicy
po położeniu płytek.
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Sprawdzić, czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby Sprawdzić czy ościeżnica jest ustawiona w poziomie, w razie potrzeby Wysunąć ościeżnicę do płaszczyzny tynku.
wyregulować poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. wyregulować poziom klinami, które należy wsunąć pod ościeżnicę. Skontrolować pion ościeżnicy.
Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.
Należy pamiętać o zachowaniu szczelin na pianę montażową.
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Wysunąć ościeżnicę do płaszczyzny tynku.
Skontrolować pion ościeżnicy.

Instrukcja montażu ościeżnicy aluminiowej w ścianie murowanej.
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Przy pomocy klinów montażowych zablokować ościeżnicę w otworze Przy pomocy kątownika budowlanego skontrolować zachowanie kątów. Wprowadzić punktowo pianę montażową. Skontrolować, ustawienie Osadzić kotwy przy pomocy zaprawy cementowej szybkowiążącej lub
montażowym. Sprawdzić pion, poziom oraz wysunięcie ościeżnicy
ościeżnicy, następnie uzupełnić pozostałe szczeliny naz pianę.
kołków rozporowych.
względem tynku.
Producent zaleca używanie piany montażowej niskorozprężniej.
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Po związaniu piany ściąć jej nadmiar.
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17

Zamontować siatki montażowe wciskając je w profil ościeżnicowy.
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Po jej wyschnięciu przeszlifować ścianę wokół ościeżnicy do momentu Oczyścić i odtłuścić ościeżnicę. Przy pomocy załączonego gruntu w
spray'u nanieść warstwę gruntu na profile aluminiowe tworząc
pojawienia się krawędzi ościeżnicy.
warstwę sczepną pod farbę ścienną.
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Za pomocą zaprawy dobranej do rodzaju tynku, wypełnić ubytek w
tynku (zatapiając całkowicie siatkę montażową), aby ościeżnica
tworzyła wraz z tynkiem jedną płaszczyznę.
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Po wyschnięciu gruntu, malujemy ścianę i ościeżnicę tą farbą.
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Przy pomocy gładzi szpachlowej wyrównać powierzchnię wokół
ościeżnicy.
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Skrzydło po zamontowaniu.

