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1. Účel
Montážní předpis popisuje způsoby montáže vnějších plastových, dřevěných,
dřevohliníkových a hliníkových oken a vnějších dveří společnosti Window Holding a.s. a
doplňků k těmto výrobkům. Předpis se vztahuje na výrobky všech značek společnosti.
V každém kroku musí být dodržovány určité zákonitosti a předpisy (zejména ČSN
74 6077 – Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování a Smlouva o dílo), což
zajistí správné zabudování a dodávku výrobku a zajistí bezpečnost při montáži i při užívání
objednatelem.

2. Přípravné a pomocné práce při montáži oken
2.1. Vyjmutí a nasazení křídla
Vysazení křídla otevíravě-sklopného okna se provede při otočené klice do polohy
„otevřeno“. Nejdříve se sejmou krytky kování. Použitím speciální pomůcky se při zavřeném
křídle vysune čep horního závěsu směrem dolů (u sklopných oken vodorovně). Křídlo
uvolněné v závěsu se mírně vyklopí a při opatrném otvírání se z dolního kloubového závěsu
vysune šikmo vzhůru. Doporučuje se, aby vysazení křídla prováděli dva pracovníci (zamezení
úrazu nebo poškození křídla). Nasazení křídla do rámu se provede opačným postupem.
Ostatní prvky dle návodu na užívání.

2.2. Vysklívání a zasklívání
Nutnost zasklívání a vysklívání přichází v úvahu jednak při montáži oken velkých
rozměrů, tak i při složitých montážních podmínkách, montáži pevných prosklených dílů
pomocí hmoždinek, okenních šroubů nebo vrutů nebo při případné výměně zasklívací
jednotky. Hliníkové prvky je nutno zasklívat na stavbě vždy. V hliníkových prvcích je z výroby
nasazeno venkovní zasklívací těsnění a zasklívací lišta.

2.2.1 Vysklívání dřevěných výrobků
Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou
podložku (pracovní stůl). Pokud byly zasklívací lišty již zatmeleny, odřízne se nejprve
silikónový tmel po celém obvodu křídla od skla. Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací
lišty od středu. Další lišty se demontují od kraje. Široké ostré dláto se opatrně zaráží do
spáry mezi zasklívací lištu a rám křídla a páčením směrem k liště se povytáhnou kolářské
hřebíky nebo nastřelené spony. Zpětným přitlačením lišty k rámu se obnaží hlavičky hřebíků
nebo sponky a opatrně se vytáhnou. Při demontáži je nutno dbát na to, aby nedošlo
k poškození a otlačení rámu křídla. Polohu zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme,
neboť mohou mít různou délku. Před vyjmutím zasklení z rámu si zapamatujeme rozmístění
nosných a distančních podložek zasklení pro jednodušší zpětné zasklení.

2.2.2. Zasklívání dřevěných výrobků
V případě nutnosti zasklívat libovolnou okenní jednotku na místě se MS řídí
následujícím postupem:
•
•
•
•
•
•

před zasklením pečlivě vyčistit prostor pro osazení skla a zasklívací lišty
z původních zasklívacích lišt odstranit silikónový tmel a poškozené lišty nahradit
novými
po celém obvodu vložit základní podložky
vložit nové zasklení do prostoru zasklívací drážky
dokonale vymezit zasklení distančními podložkami při dodržení příslušného schématu.
Zasklívací jednotka musí být rovnoměrně zapuštěna v rámu/křídle a křídlo musí být
úhlopříčně shodně nastaveno
provede se utěsnění spáry mezi zasklívací lištou a rámem/křídlem pomocí „housenky“
tmelu (Soudal Butyrub šedý) nanesené na křídlo/rám u skla
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•

•

• po nanesení tmelu se jako první do tmelového lůžka
osadí nejkratší zasklívací lišta a poté se pokračuje
zbylými lištami. V případě použití původních zasklívacích
lišt (při předchozím vysklení) se tyto vloží na pozice, ve
kterých byly umístěny před jejich vyjmutím
• lišty se v rozích otvoru zalícují poklepáním gumovou
paličkou nebo kladívkem a podložkou z měkkého dřeva.
Lišty musí dosednout až ke sklu a zároveň musí lícovat
na pohledových plochách
• zasklívací lišty se přichytí hřebíčky nebo sponkami
pomocí pneumatické pistole (případně opatrně kladívkem)
za řádného přitlačení lišty k zasklení a rámu. Hřebíčky nebo
sponky se umístí do prostoru drážky před aplikací vrstvy
silikonového tmelu. V případě potřeby se ukotví zasklívací
lišta mimo silikonovací drážku (ve výjimečných případech) a hřebíčky či sponky se
zarazí mírně pod povrch zasklívací lišty.
nanesení silikonu do drážky po obvodu skla z venkovní i vnitřní strany v odpovídajícím
množství. Silikon musí dokonale vyplňovat drážku v zasklívací liště i vnější drážku.
Tato operace se nesmí provádět při teplotě (teplota vzduchu, výplně otvorů i tmelu)
pod 5°C. K silikonování se používá schválený typ tmelu.
přetoky silikonu je nutno setřít pomocí tvarové stěrky po předchozím navlhčení
odpovídajícím přípravkem (nejlépe jarová voda). Při stírání je nutné začít cca 5 cm od
rohu a plynulým tahem stěrkou přebytečný silikon setřít. Při tomto pohybu je nutné
držet stěrku kolmo na rám okna. Při stírání rohu je nutné před rohem stěrku sklopit,
aby byl zajištěn požadovaný vzhled rohu.

2.2.3. Zasklívání fixních dřevohliníkových oken na stavbě
1. Nejdříve se rozmístí podložky zasklení. Následně se usadí zasklení. Nutno dbát na
správnou orientaci zasklení. Exteriérovou stranou do exteriéru (dle nalepeného
štítku).

2. Kolem vnitřního skla se po celém jeho obvodu nanese housenka silikonového tmelu
pro podsilikonování zasklívacích lišt.

3. Sklo se zajistí zasklívacími lištami. Lišty se po vsazení přichytí standardními
zasklívacími hřebíky cca 10 cm od sebe.
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4. Z exteriéru i interiéru se zasklení zasilikonuje černým silikonem.

2.2.4. Vysklívání plastových výrobků
Vysklení se nejlépe provádí, pokud se vysazené křídlo položí na čistou a tuhou
podložku (pracovní stůl). Vysklení začíná demontáží nejdelší zasklívací lišty od středu.
Další lišty se demontují od kraje (viz. nákres). Speciální nástroj či široké ostré dláto
se opatrně kolmo plastovou paličkou nebo kladivem zaráží do spáry mezi zasklívací
lištu a rám křídla uprostřed její délky. Za stálého tlaku dlátem lištu vypáčíme a údery
paličkou vyrazíme z drážky v délce cca 50 cm. Lištu prohneme do oblouku a vyjmeme
z rámu. Při demontáži dbáme na to, aby nedošlo k poškození a otlačení rámu. Polohu
zasklívacích lišt si označíme či zapamatujeme, neboť mohou mít různou délku. Při
vyjmutí a následném vložení stejné zasklívací jednotky si před jejím vyjmutím
zapamatujeme rozmístění nosných a distančních podložek.

Vypáčení

a následné vyražení lišty

2.2.5. Zasklívání plastových výrobků
Před zasklením se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla a osazení zasklívací lišty.
Poškozené lišty se nahradí novými. Osadí se vyrovnávací podložky v místě nosných a
distančních podložek a na spodní stranu vložíme nosné i distanční podložky. Poté
vložíme pomocí zasklívací jednotku, vsuneme ostatní zasklívací podložky a řádně jimi
umístíme zasklívací jednotku do příslušné pozice (rovnoměrné zapuštění do
rámu/křídla, úhlopříčné nastavení křídla).
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Po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se jako první osadí nejkratší zasklívací
lišta. Mírně prohnutou ji zasadíme do drážky v rozích rámu. Úderem paličky narazíme
lištu do drážky od středu směrem ke kraji. Používáme opět dřevěnou nebo plastovou
paličku (nevhodná je palička z černé pryže - špiní!). Montáž ostatních lišt pokračuje
obdobným způsobem.

Montáž zasklívací lišty

2.2.6. Zasklívání hliníkových prvků
Z výroby je osazeno venkovní zasklívací těsnění, zasklívací lišta a zasklívací můstky.
Před samotným osazením zasklívací jednotky (sklo, plná výpň) je nutné zasklívací
lištu demontovat z profilu rámu (křídla). Demontáž zasklívací lišty se povede jejím
naklopením směrem ke sklu a následnou demontáží z profilu. Nejprve se demontují
svislé lišty a následně vodorovné. Lišty jsou z výroby řezány na přesný rozměr, nesmí
dojít k jejich vzájemné záměně.

Před samotným zasklíváním se pečlivě vyčistí prostor pro osazení skla (panelu) a
zasklívací lišty. Poškozené lišty se nahradí novými. Osadí se vyrovnávací zasklívací
podložky v místě zasklívacích můstků na spodní straně. Poté vložíme pomocí savky
zasklívací jednotku, vsuneme ostatní zasklívací podložky a řádně jimi umístíme
zasklívací jednotku do příslušné pozice (rovnoměrné zapuštění do rámu/křídla,
úhlopříčné nastavení křídla).
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Po osazení a vypodložení zasklívací jednotky se případně osadí těsnící provazec kolem
skla/panelu (není-li již osazen z výroby).
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Následně naklapneme zasklívací lišty. Nejprve vodorovné a poté svislé. Je nutné
montovat lišty na stejné místo jako byly připraveny z výroby. Před osazením zasklívacího
těsnění se zasklívací lišty vyklínují (dřevěný nebo plastový klínek, zasklívací lopatka). Sklo
je nutné zatlačit směrem k zasklívacímu těsnění v profilu a zasklívací lištu od skla, aby
vznikla vhodná mezera pro vkládané těsnění. Vnitřní zasklívací těsnění se zaklapne na krajích
zasklívací lišty a pak se postupně (od středu zasklívací lišty) vtlačuje do mezery mezi lištou
a sklem. Těsnění je nutné vkládat s větší délkou než má samotná zasklívací drážka (zhruba
o 5 mm na metr délky). V rozích je zasklívací těsnění střiženo na 45O.

Zasklívacích těsnění je několik velikostí. Každé těsnění má na sobě vytištěno
katalogové číslo. Přiřazení jednotlivých zasklívacích těsnění k dané výplni je patrné
z Montážní dokumentace.

2.2.7.Podložení skla při zasklívání
Systém rozmístění zasklívacích podložek je závislý na typu a členění výplně otvorů
(systém vypodkládání je uveden v příloze č. 1).
Je zakázáno používat neschválený typ podložek (dřevěné apod.).
a) Otvíravá a otvíravě-sklopná okna a dveře
U dolního závěsu se nacházejí podložky na spodní a boční závěsové straně křídla (cca
100 mm od rohu) a v horní časti vždy v úhlopříčném rohu spodnímu umístění (horní
roh na straně kliky). V horní části křídla přidáváme podložky v takové míře, aby byl
distanční rámeček v křídle rovnoměrně utopen, křídlo drželo vodorovnou rovinu,
nesvěsilo se a nebylo jej nutné po zasklení zásadně seřizovat. V případě potřeby
upravíme i tloušťky ostatních podložek. Pro snadné přidávání vhodných podložek do
horního rohu sklo rozpíráme od rámu pomocí plastové nebo dřevěné zasklívací lžíce
(nikdy nesmí být požita jiná pomůcka).
b) Fixní zasklení
Zasklení podložíme podložkami pouze ve spodní části cca 100 mm od rohů na dvou
místech bez ohledu na délku zasklení (nikdy nesmí být použito více podložených
míst – hrozí praskání skel). U skel nad 200 kg dáváme dvě podložky vedle
sebe pro zvýšení dosedací plochy skla a rámu.
c) Sklopná okna
Postupujeme obdobně jako u fixního zasklení, avšak použijeme distanční podložky na
boční a horní části křídla. U sklopných křídel jsou nosné podložky pouze v dolní části
v místě závěsů – zasklení vůči křídlu nikdy nenapružíme.

3. Montáž výrobků
Při montáži se postupuje následujícím způsobem. Z rámu oken a balkónových dveří
se vysadí křídla. Z pevně prosklených dílů se dle potřeby a způsobu kotvení vysadí i
zasklívací jednotka. Postup při vysazení křídel je uveden v kapitole 5.4.1 a postup
vysazení izolačního zasklení je uveden v kapitole 5.4.2.
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3.1.Vypodložení oken a dveří ve stavebním otvoru
Při montáži je nutno rám výplně otvorů řádně vypodložit pro bezproblémové
přenesení namáhání v rovině výplně otvorů do stavební konstrukce. Vypodložení se
provádí pomocí podložek, které se musí uspořádat tak, aby nebránily tepelné a
vlhkostní roztažnosti, bylo možno provést kotevní operace, aplikovat tepelně izolační
výplň a ošetřit připojovací spáru (fólie, pásky). Podložky jsou vždy namáhány na tlak, čemuž
odpovídá i jejich umístění. Výplně otvorů jsou podloženy pod svislými prvky (rám,
sloupek) a ve svislých spárách pro vymezení polohy a přenesení zatížení od křídel.
Špaletová okna je nutné podložit ve svislých rovinách obou rámů (vnějšího i
vnitřního).
Nosné podložky ve svislé části připojovací spáry je nutné vždy umisťovat
v případech kotvení páskovými kotvami a vruty do hmoždinek.
Jako nosné prvky lze použít plastové podložky či podložky z tvrdého dřeva,
popř. z PURENITu v potřebných tloušťkách. Tyto prvky musí být umístěny či upraveny
tak, aby nevyčnívaly z připojovací spáry pro umožnění správného ošetření připojovací spáry
či následným technologickým procesům. U HS-portálů musí být práh vypodložen v celé
své konstrukční hloubce. Klínky, které slouží v průběhu montáže k vymezení
správné polohy otvorové výplně, je nutno po ukotvení výplně otvorů odstranit.

Při vypodkládání platí následující požadavky:
•

pro vyrovnání výplně otvorů a vytvoření dostatečné šířky připojovací spáry se
používají podložky pod každými svislými prvky rámu a sloupku;

•

nosné ani distanční podložky nesmí deformovat rám;

•

podložky se používají plastové, z tvrdého dřeva či PURENITu;

•

pomocné podložky a klíny, které jsou použity pro vyrovnání a usazení rámu do
stavební konstrukce, se po montáži odstraní pro umožnění řádné dilatace prvku.
Otvory po pomocných prvcích se doplní tepelnou izolací (PUR pěna);

Fixní
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Dvoukřídlé okno

Posuvné HS

Dvoukřídlé okno se sloupkem

Jednokřídlé dveře

Sklopně

posuvné

PSK

Dvoukřídlé dveře

3.2.Kotvení oken a dveří
Při kotvení výplní otvorů je nutno pro řádné přenesení namáhání do stavební
konstrukce a zamezení nadměrným deformacím výrobků dodržet systém rozmístění
kotevních prvků a jejich maximální vzdálenosti. Systém kotvení musí přenést tři základní
druhy zatížení:
•
•
•

hmotnost výplní otvorů (zatížení působící směrem dolů)
zatížení větrem a od provozu (zatížení kolmé k ploše)
zatížení od provozu (síly do stran – zejména proti svěšování křídel).

Rám výplně vložíme do otvoru a ustavíme jej dle rozměření do vodorovné a svislé
polohy. V této poloze jej provizorně upevníme dřevěnými klíny tak, aby po celém obvodu
byla předepsaná vůle, a dle schématu (viz. oddíl 6.1.) vypodložíme nosnými a distančními
podložkami. U rámu umístění kontrolujeme také vůči váhorysu. Klínky a podložky musí být
umístěny tak, aby nepřečnívaly a aby nedošlo k prohnutí rámu. Po opakované kontrole
vodorovné a svislé polohy, pravoúhlosti a rovinnosti rámu je možno provést jeho definitivní
ukotvení. Je rovněž nutné provedení kontroly výškového ustavení vzhledem k váhorysu. Na
pečlivosti ustavení závisí správná funkce okenního i dveřního prvku, proto mu věnujeme
mimořádnou pozornost.
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Dle způsobu kotvení se připraví kotevní prostředky, či se zacvakne (přišroubuje)
pásková kotva. Otvory do stavební konstrukce se předvrtají podle doporučení výrobce
kotevního prostředku.
Při použití páskových kotev se v ostění, nadpraží a parapetním zdivu, přes otvor
v kotvě vyvrtají příklepovou vrtačkou s vhodným vrtákem otvory. Páskové kotvy se připevní
k ostění turbovruty.
V případě kotvení rámu pomocí okenních rámových hmoždinek, vrutů do dřevěné
konstrukce nebo okenních šroubů se předvrtají přes rám do zdiva otvory pro osazení
hmoždinek podle doporučení výrobce hmoždinek, resp. otvory pro upevnění vrutů do dřeva
či okenních šroubů. Hmoždinky se zasunou do předvrtaných otvorů a dotažením šroubů se
rám zafixuje. Při použití vrutů či okenních šroubů se rám fixuje jejich vlastním dotažením do
předvrtaných otvorů.
Kotevní prvky musí být dotaženy tak, aby rám pevně fixovaly, ale přitom nesmí dojít
k jeho deformaci. Pří realizaci musí být dodrženy technologické postupy výrobce kotevního
prvku.
Při provádění následných stavebních pracích je nutno osazené výrobky chránit před
poškozením. Při napojení omítek na okenní rámy je nutné dbát na pružné provedení detailu,
který je proveden dle SOD (s výhodou je možné použít například systém s APU lištami).

3.2.1. Kotevní prostředky
Kotvení výplní otvorů je možno realizovat více způsoby. Systém a způsob kotvení
musí jednak mechanicky upevnit výplň ke stavební konstrukci pro přenesení mechanického
zatížení, tak i zároveň umožňovat dilatační pohyby, které vznikají tepelnou a vlhkostní
roztažností materiálů a ustálením stavební konstrukce. Mezi běžné systémy kotvení se řadí:
•
•
•
•

kotevní pásky (nejvhodnější z pohledu umožnění dilatačních pohybů)
rámové okenní šrouby (turbošroub)
ocelové či plastové hmoždinky (natloukací, šroubovací apod.)
vruty (do železa, dřeva).

Při volbě spojovacího materiálu a kotev je třeba si uvědomit, že musí spolehlivě
přenést provozní namáhání výplně otvoru do konstrukce zdiva. Ve všech případech musí být
výplně otvorů kotveny po celém obvodu. Rozmístění kotevních bodů musí odpovídat
příslušnému schématu (viz. oddíl 6.3.1. a 6.3.2.). Způsob kotvení je předepsán v konkrétních
pokynech k montáži každé zakázky. Všechny kotevní prostředky musí mít antikorozní
úpravu a musí spolehlivě přenášet síly na stavební konstrukci.

3.2.1.1.

Kotevní pásky (páskové kotvy)

Kotevní pásky se zacvaknutím přichytí po obvodu (PVC nebo AL výrobku) rámu (nebo
přišroubují vrutem rozměru 4 x 40 mm – DRV a DRV-AL výrobků). Vchodové dveře
kotvíme kotevními šrouby (turbovruty) z důvodu vyšších zátěžových sil působících na
ukotvení rámu. I při montáži na páskové kotvy je nutno vrchní část rámu kotvit
uprostřed šroubem do překladu přes speciální ocelovou pásovou kotvu (plocháč 40
x 5 x 250 mm připevněný nejdříve dvěma turbošrouby k nadpraží stavebního
otvoru), a to pokud šířka volného průhledu rámem prvku přesahuje 1,4 m (prvky
PVC a DRV). Toto opatření se týká především dvoukřídlých stulpových oken, PSK,
FS portálů (většinou stačí zakotvit pod rámovým uzávěrem) a HSP DRV (nutno
kotvit pod vrchní kolejnicí – případně přes vrchní kolejnici, v místě standardního
šroubu upevňující kolejnici pomocí vrutu do dřeva – hlava nesmí vyčnívat – do
kolejnice předvrtat otvor 8 mm, dřevo standardně navrtat 6,5 mm).
Páskové kotvy mohou být orientovány jak do interiéru tak i do exteriéru
(doporučujeme do interiéru z důvodu omezení bodového tepelného mostu). Kotevní pásky
vždy osazujeme kolmo k rovině výplně otvorů. Uchycení páskové kotvy do ostění se provede
co nejblíže k rámu, čímž se zamezí praskání omítky v oblasti páskové kotvy při dilatačních
pohybech výplně otvorů. Kotevní pásky musí být vždy kotveny kolmo k rovině výplně otvorů.
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V případě připevnění zábradlí do rámu okna musí být páskové kotvy vždy do
rámu nejen zacvaknuty, ale i přišroubovány a v místě horní hrany zábradlí musí být
přidán kotvící bod, není-li tam.
Páskové kotvy se připevní k ostění pomocí vrutů do hmoždinek, popř. kotevními
šrouby (turbovruty) přímo do vyvrtaných otvorů ve zdivu.

3.2.1.2.

Kotevní šrouby (turbošrouby)

Okenní šrouby (turbošrouby) se používají při osazování výplní otvorů do mnoha typů
zdiva. Jedná se o šroub se speciálním tvarem a závity. Průměr šroubu je 7,5 mm a délka se
volí dle typu rámu, šířky připojovací spáry a materiálu stavebního otvoru.
V rámech výplní otvorů jsou buď otvory pro šrouby předvrtány z výroby, nebo jsou
vyvrtány na místě montáže. Průměr vrtaného otvoru v rámu je 6,5 mm. Po umístění rámu
ve stavebním otvoru se pomocí vrtáku do zdiva vyvrtá otvor průměru 6 mm. Poté je
zašroubován kotevní šroub. Při vrtání do zdiva a při dotahování šroubu je nutno kontrolovat
polohu rámu a šroubem nesmí být rám deformován. Zápustná hlava šroubu se dotažením
mírně zapustí do rámu.
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TABULKA 1
UMÍSTĚNÍ A ZAHLOUBENÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ V ZÁVISLOSTI NA
MATERIÁLU STAVEBNÍHO OTVORU.
Beton
Minimální
vzdálenost od
okraje

50 mm

Vápenopísková cihla
Plná cihla
Příčně děrovaná cihla (minimálně přes dvě stěny)

60 mm

Pórobeton, lehčený beton, pemza
Beton
Minimální
hloubka
zašroubování

30 mm

Vápenopísková cihla
Plná cihla
Příčně děrovaná cihla (minimálně přes dvě stěny)
Pórobeton, lehčený beton, pemza
Beton

50 mm
60 mm
6,5 mm

Vápenopísková cihla
Plná cihla
Průměr vrtáku

Příčně děrovaná cihla (minimálně přes dvě stěny) – do
broušených cihelných bloků vrtat bez příklepu!!!

6,0 mm

Pemza
Lehčený beton
Pórobeton

Není nutné
předvrtávat

3.2.1.3.Kotevní vruty
Kotevní vruty se používají pro kotvení výplní otvorů do dřevěného osazovacího rámu,
do dřevostaveb nebo do konstrukcí z kovu. Pro kotvení a spojování je nutné používat vruty
o průměru minimálně 5 mm.

3.3.Kotevní schémata
3.3.1.Kotevní schéma – obecné
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Vysvětlivky:
A

vzdálenost kotvících prvků je pro plastová, dřevěná a hliníková okna max. 700 mm

E

vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku pro plastové okno, dřevěné okno
a hliníkové okno je 150 mm.

Rozložení kotevních bodů se dodržuje s tolerancí ± 30 mm, s ohledem na případné
vruty výztuh, osazené kování nebo spáry cihlového zdiva.
Práh vchodových dveří je nutné kotvit vždy.
Pozor, u rámu dřevěných vchodových dvěří v tloušťce profilu 68 mm se
vzdálenost „E“ mění na 100 mm. Důvodem je kolize kotevního otvoru a otvoru
pro dveřní závěs.

3.3.2. Kotevní schéma oken PVC profilový systém EVO
stavební hloubky 82 mm, v barvě
Kotvení PVC oken jednostranně a oboustranně foliovaných z profilového systému EVO
hloubky 82 mm.

Kotvy navíc

A
E
Z
Y

=
=
=
=

max. 700 mm, v nadpraží A = max. 350 mm pro páskové kotvy
150 mm
50 mm
polovina šířky kotveného rámu
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Použitý kotevní materiál:
Pouze turbovruty Ø 7,5 mm skrz rám – jejich délka je závislá na druhu materiálu stavby
(viz. Tabulka 1). V případě osazení těchto prvků do cihelného zdiva (ostění) a do
roviny tepelné izolace umístěné mezi překlady je možno použít páskové kotvy
(pouze v nadpraží a s polovičními odstupy) a pokud je šířka průhledu prvku větší
než 1,4 m, pak je nutno osadit uprostřed speciální plocháč (40 x 5 x 250 mm
připevněný dvěma turbovruty nejdříve k nadpraží stavebního otvoru).
Dále jsou na svislé strany rámu přidány páskové kotvy upevněné směrem do interiéru ve
výši 50 mm od spodní a horní strany rámu (v kotevním schématu označení – Z).
Plocháč musí být osazen tak, aby jeho konec směřující do exteriéru byl umístěn
nneméně 35 mm od vnějšícho líce rámu otvorové výplně – viz. obrázek níže.

3.4. Montáž specifických výrobků
3.4.1.HS Portály
3.4.1.1.PVC HSportály
▪
▪
▪

Upozornění:
HS portál je expedován s nasazenými křídly.
Zasklívací jednotky jsou expedovány na samostatném stojanu.
Při manipulaci na stavbě je nutno si počínat opatrně – neprohnout práh.
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Montáž
Dolní část rámu (práh) je nutné vypodložit podkladovými profily po 300 mm přes
celou šířku rámu (prahu) – viz obrázek.
Na straně fixního křídla 150 mm pod horním rohem je nutné umístit mezi
rám a ostění distanční podložku a ponechat ji tam – viz obrázek níže.

Kotvení
HS PORTAL kotvíme nahoře na vruty, dole a po stranách na kotvy.
Platí standardní kotevní schéma s rozestupy po max. 700 mm.
Předvrtání rámu nahoře se provádí na stavbě s ohledem na stav nadpraží.
Předvrtání pro vruty průměr 6,5 mm.
Kotvení nahoře a pod uzavíracími body: odlištovat, vrtat průměr 6,5 mm, hlavu vrutu
zapustit.

Kotvení po stranách: na kotvy, kotvu zajistit k rámu dvěma vruty rozměru 4,8x25 mm
(neprovrtat skrz).
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▪
▪

Křídla osadit a fixy zasklít až po vypodložení a ukotvení výrobku.
Pokud není použit PURENIT ani podkladový profil a šířka připojovací spáry pod prvkem
je větší než 20 mm, není možno takový prvek osadit!!!

3.4.1.2. Dřevěné HSportály
Nadpraží – pásková kotva

Práh – pásková kotva
FO-10-06

Nadpraží - turbovrut

Práh s PURENITem – úhelník
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Ostění – křídlo

Ostění – fix

3.4.1.3. Hliníkové Hsportály
HS portál – standard (s podkladním profilem 30 mm) = bez
PURENITu
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3.4.2.PSK Dynamic
Níže stručný návod na seřízení, v návodu na použití, kování a umístění dílů kování
(kolejnic Kapitola 4.1. a tlumičů Kapitola 4.14. a 4.16.)
PSK mají nový systém nastavení a seřizování. Kování v kovací drážce křídla zůstává
stejné jako je u nespřažených PSK (kování Siegenia Titan). Změněny jsou horní i dolní
kolejnice, pojezdové vozíky a u provedení Dynamic jsou přidány tzv. komfortní díly.
FO-10-06
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Popis jednotlivých seřizovacích bodů:
-

seřízení „samozajíždění“ – Postup nastavení dorazu na konci.

-

spodní vozíky jsou opatřeny pojistkou proti vysazení (červený díl). Při demontáži či
montáží je nutno nejdříve pojistku oddělat a poté teprve vysadit křídlo (povolit
šroub o cca 3 mm a pojistku vodorovně vysunout). Z výroby je výrobek expedován
s nasazenou pojistkou, popř. zvlášť jako příslušenství.

-

lze seřizovat samovolné zajíždění křídla do rámu a rovnoběžnost zavírání křídla,
pozor při dotažení šroubů „na doraz“, přestane spodní podvozek volně pojíždět a
začne drhnout v kolejnici;

-

pro rovnoměrné zavírání je třeba ještě seřízení síly potřebné ke sklopení vrchních
nůžek (excentr viz obrázek) většinou stačí povolit.

Postup nastavení dorazu tak, aby fungoval i výklop:
1) Povolit doraz v horní vodící kolejnici na straně kliky – imbus č. 4 (viz dále).
2) Křídlo dát do polohy sklopeno (to jde takto zcela bez problémů).
3) Ve sklopené poloze se zvenku přimáčkne doraz k vodítku (viz dále) guma se
promáčkne asi 5 mm) a utáhne (v této poloze půjde křídlo bez větších problémů
vyklopit, ale spodní podvozek bude zajíždět dříve než vrchní).
4) Správná funkce sklápění a posuvného uzavírání je závislá na doladění polohy
horního dorazu montážníkem,čím lépe zajíždí, tím méně se vyklápí.
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3.4.3. Sruby a roubenky
Kotvení otvorových výplní u srubů a roubenek se provádí pouze pomocí
turborvurtů, a to do stabilních prvků ostění (kluzné hranoly, které nejsou fixovány ke
stěně) a parapetní/podlahové části těchto staveb. Nadpraží musí být kotveno odlišným
způsobem, neboť vodorovně na sebe naskládané trámy sesychají a zmenšují
připojovací spáru v nadpraží až o 5 cm/metr výšky otvoru. Do nadpraží není možno
používat ke kotvení turbovruty ať jako přímé kotvení skrz rám, nebo jako kotevní
materiál pro uchycení páskových kotev. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní
kotvení, bude vždy předmětem příslušného souboru písemných dokladů o zakázce.

3.4.4. Předsazená montáž
Pro předsazenou montáž otvorových výplní se používají hranoly z PURENITu,
které se připevní na vnější líc okolo stavebního otvoru. Povrch stavební konstrukce
musí být předem připravený = zatřený stavebním tmelem. Na takto připravený
homogenní povrch se použije primerní nástřik. Následně se pomocí dodávaného
lepidla (2 housenky po celé délce hranolů) a pomocí turbovrutů připevní hranoly ke
stavební konstrukci (zdivu) v rozteči 30 cm mezi vruty. Následně se přes turbovruty
připevní rámy oken. Montáž je možno provádět pouze v teplotách nad +5 stupňů
Celsia.

3.5. Tolerance a odchylky montáže
•

Maximální přípustná odchylka od vodorovné a svislé roviny zabudovaných
výrobků je pro délku do 3 m včetně 2 mm/m, maximálně však 3 mm.

•

Maximální povolené tolerance vnitřních rozměrů rámů po osazení a zapěnění
v ostění jsou 1 mm/m dovnitř a max. 3 mm ven (jedná se o rozměry světlosti
rámu!) do 3 metrů délky. Křídlo musí být funkční = nesmí drhnout.

•

Maximální přípustná tolerance pravoúhlosti rámů (rozdíl délek úhlopříček) je 3
mm pro okna a dveře do šířky 1500 mm a výšky 2 200 mm včetně a 5 mm
pro okna a dveře šířky od 1 500 mm a výšky nad 2 200 mm a do 3 000 mm.

•

Maximální povolené tolerance průhybu rámu kolmo na rovinu výplně otvorů
je 1 mm/m, max. 2 mm do 3 metrů délky.

4. Spojování rámů
4.1. Plastová okna a dveře
Spoje plastových výplní otvorů jsou řešeny pomocí spojovacích profilů, těsněním
pomocí komprimované pásky, svorníky a v případě dilatačních spojů vymezovacími
podložkami. Svorníky jsou tvořeny závitovou tyčí a oboustrannou pohledovou maticí
(speciální zapuštěný prvek se závity). Otvory pro svorníky jsou na stavbě vrtány MS na
průměr 10 mm. Standardně jsou otvory pro spojovací prostředky předvrtány z výroby o
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průměru 6 mm. Rozteče a systém spojení odpovídá systému kotvení svislých prvků rámů
výplní otvorů.

4.1.1. Spoje pevné (fixní)
Speciální drážkování obvodu rámu okna umožňuje jednoduchou montáž spojovacích
profilů.
Na jednu vnější stranu rámu nalepíme těsnící expanzní pásku a nasadíme na
interiérovou a exteriérovou stranu spojovací profily. Kromě těsnící kompripásky se do spoje
vkládají v místě svorníků centrovací špalíky. Přiléhající prvky sesadíme k sobě a po ustavení
celého prvku vzniklý spoj spojíme pomocí svorníků. V případě výztužného prvku se těsnící
expanzní páska nalepí na obě strany spoje tak, aby bylo spojení rámů plně těsněno.

Vysvětlivky:
A

vzdálenost kotvících prvků je pro plastová, dřevěná a hliníková okna max. 700 mm

E

vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku je pro plastové okno, dřevěné okno a
hliníkové okno 150 mm

A1

vzdálenost spojovacích prvků je pro plastová, dřevěná a hliníková okna max.
600 mm

FO-10-06

Verze 1 (1.1.2019)

23/49

Montážní předpis
E1

vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku je pro plastové okno, dřevěné
okno a hliníkové okno 150 mm

U sestav balkonové dveře + okno (fix) se osazuje H spoj vždy zvenku na delší
(vyšší) prvek = balkonové dveře.
U PVC profilové řady PREMIUM EVO 82 mm se spoje fixují turbovruty (tvar rámu
profilové řady nedovoluje vyvrtání velký otvor pro svorník).

4.1.2.Spoje dilatační
U rozměrnějších sestav je nutno použít dilatační spoje, které umožní absorbovat
dilatační pohyby. Spoje jsou tvořeny standardními spojovacími prvky, které jsou doplněny
distančními podložkami v místě svorníků. Dle typu spoje jsou součástí ocelové výztuhy, které
je nutno při vytvoření dilatačního spoje kotvit do stavební konstrukce.
Při spojování se postupuje následovně:

FO-10-06

•

namontuje se krajní díl sestavy s přihlédnutím na kotevní schéma

•

do rámu se na příslušná místa (viz. obrázek níže) vloží distanční podložky a
těsnící expanzní páska

•

pomocí patky se výztuha ukotví do nadpraží stavebního otvoru (20 a 22
mm)

•

na druhý rám se připevní podložky, těsnící expanzní páska a rám se přisune
do spoje

•

následuje zasunutí svislých plastových krytů

•

celý spoj se pomocí svorníků stáhne.
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Vysvětlivky:
A

vzdálenost kotvících prvků je pro plastová, dřevěná a hliníková okna max. 700 mm

E

vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku je pro plastové okno, dřevěné okno a
hliníkové okno 150 mm

A1

vzdálenost spojovacích prvků je pro plastová, dřevěná a hliníková okna max.
600 mm

E1

vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku je pro plastové okno, dřevěné
okno a hliníkové okno 150 mm

4.1.3

Vodorovný spojovací profil

V některých případech je nutné použít vodorovný spojovací profil. Spoj mezi
plastovými díly není dokonale těsný a je tedy nutno zajistit vnější zatěsnění pomocí
silikonového tmelu či zajistit odvod vniklé vody a těsnost vůči vzduchu. Při zajištění
odvodu vody ze spoje je nutno pamatovat na zakončení konců spoje tak, aby
nedocházelo ke stékání vody do ostění!!!

4.1.4. Montáž nástavných (rozšiřovacích) profilů
V případě montáže nástavných (rozšiřovacích) profilů, podkladních lišt, apod. na
místě montáže výplně otvorů, musí být spoj těsněn komprimovanou páskou. Páska
se vkládá co nejvíce do exteriéru. Nástavné profily se k rámu přišroubují samořezným
vrutem v rozestupu max. 300 mm.

4.1.5. Montáž rohových profilů
Při montáži PVC rohových profilů postupujeme obdobným způsobem jako u profilů
nástavných.
Plastový 90° rohový profil je vybaven spodní zaslepovací krytkou pro zabránění
průniku chladného vzduchu do komor profilů.
Komory variabilních rohů se zatěsňují ze spodní strany zapěněním PUR pěnou.

FO-10-06
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Spodní zaslepovací krytka

4.2.Dřevěná okna a dveře
4.2.1.Spoje pevné (fixní)
Konstrukční spojení je řešeno pomocí dvou vložených per. Při montáži postupujeme
následovně:

FO-10-06

•

Očistíme styčné plochy obou modulů.

•

Obě drážky pro pera vyplníme silikonovým tmelem (po spojení rámů je tmel
vytlačen kolem pera ke styčné ploše rámů, není však vytlačen až ze spoje).

•

Do drážek osadíme pera v celé délce. Vložená pera musí být v celé délce okna,
v napojení nesmí být mezery a spoj obou per nesmí být ve stejném místě.

•

Obě drážky druhého rámu jsou vyplněny silikonovým tmelem (po spojení rámů
je tmel vytlačen kolem pera ke styčné ploše rámů, není však vytlačen až ze
spoje).

•

Pomocí svěrek upevníme oba moduly tak, aby styčné plochy k sobě ideálně
dolehly.

•

Následně provedeme sešroubování sestavy dle daných pravidel od horní a spodní
vnitřní hrany rámu v maximální vzdálenosti 150 mm. Vzdálenost mezi
jednotlivými spojovacími body nesmí být větší než 500 mm. Spoj je přetmelen
barevným silikonovým tmelem s přihlédnutím k barevnému provedení výplní
otvorů z obou stran.
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TABULKA BAREV

Smrk/Borovice

Dřevina

Lazura
Javor 18
Bříza 18
Dub světlý 18
Borovice 18
Modřín 18
Třešeň 18
Teak 18
Kaštan světlý 18
Ořech tmavý 18
Kaštan tmavý 18
Topol 18
Palisandr 18
Bílá RAL 9016
Anthrazitgrau RAL 7016

Dub

Meranti

Transparent

smrk

Dřevina

Esche 18
Afromosia 18
Dunkelbraun 18
Merbau 18
Mahagoni 18
Wallnuss 18
Linde 18
Eben 18

Transparent
světlý dub RAL 1020
okr RAL 8001
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
hnědá RAL 8011
tmavě hnědá RAL 8022

Bílá RAL 9016
Oliva 18
Akát 18
Mayrta 18
Venge 18
Osika 18

Transparent
okr RAL 8001
okr RAL 8001
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
hnědá RAL 8011

Transparent

světlý dub RAL 1020

Lazura
ID transpatent
ID antik bílá
ID modrošedá
ID šedivá
farblos matt
ID ligt white olej
ID buche olej
ID khaki olej

FO-10-06

Silikon - označení
Transparent
borovice RAL 1014
borovice RAL 1014
okr RAL 8001
okr RAL 8001
okr RAL 8001
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
čoko RAL 8014
hnědá RAL 8011
tmavě hnědá RAL 8022
Transparent
Transparent

Silikon - označení
transparent
transparent
transparent
transparent
transparent
transparent
borovice RAL 1014
světlý dub RAL 1020
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Při spojování sestav je nutné otvor o průměru 6 mm rozšířit pro
zapuštění spojovacího vrutu. Toto je možné pomocí speciálního
záhlubníku, vrtáku, jehož průměr odpovídá průměru zapouštěné hlavy
vrutu, nebo pomocí „speciálního důlčíku“ s dorazovou plochou. V
posledním případě nedochází k odfrézování dřevěného materiálu, ale k
deformaci, na druhou stranu je však zapuštění stále chráněno
povrchovou úpravou. Je zde i menší riziko, že zapuštění nebude
odpovídat průměru hlavy.

jeho

Vrut 6 x 120
mm
Silikon na styčné
plochy
Otvor průměr 6 mm

FO-10-06
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4.2.2.

Spoje dilatační

Při dilatačním spoji se dřevěné prvky (okna, dveře) nespojí napevno, ale mezi rámy
je vytvořena tmelová spára. Do drážek jednoho prvku se vloží pera, jejichž výška je závislá
na šířce tmelové spáry. Přiloží se druhý rám a pomocí podložek se mezi rámy vytvoří
potřebná spára. Pomocí vrutů se zajistí vzájemná poloha rámů (vruty nesmí být pevně
utaženy) a opatrně se vyjmou podložky. Do vzniklé spáry se vloží podkladní PE provazec
(nebo PE páska), který zamezí přilnutí tmelu k dřevěnému peru. Okraje rámů se olepí páskou
proti potřísnění a spára se vyplní kvalitním trvale pružným (silikonovým) tmelem s minimální
povolenou přetvořitelností 25 % (použitý tmel musí být UV odolný). Začištění se provede
pomocí jarové vody a stěrky s vhodným tvarem. Po zavadnutí tmelu se odstraní krycí pásky
a očistí se povrch rámů od nepotřebných zbytků tmelu.

4.3.1. Hliníková okna a dveře
Spoje hliníkových výplní otvorů jsou řešeny pomocí systémových spojovacích a
těsnících profilů a těsněním pomocí komprimované pásky. Standardně jsou otvory pro
spojovací prostředky předvrtány z výroby. Rozteče a systém spojení odpovídá systému
kotvení rámů výplní otvorů.

4.3.1. Spoje pevné (fixní)
Speciální drážkování profilu rámu okna umožňuje jednoduchou a systémové
spojování jednotlivých rámů.
Na jednom ze spojovaných rámů bude přišroubován hliníkový vymezovací U profil a
nasazeno gumové těsnění. Při spojení 2 dveřních rámů nalepíme na jeden z nich těsnící
expanzní pásku (u spojení okenních rámů nepoužijeme expanzní pásku). Přiléhající prvky
sesadíme k sobě a po ustavení celého prvku vzniklý spoj spojíme pomocí šroubů. V případě
výztužného prvku se těsnící expanzní páska nalepí na obě strany spoje tak, aby bylo spojení
rámů plně těsněno.
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4.3.2. Spoje dilatační
U rozměrnějších sestav je nutno použít dilatační spoje, které umožní absorbovat
dilatační pohyby. Existuje několik typů dilatačního spojení.

4.3.2.1.Dilatační spojení systémovým profilem s osazením:

FO-10-06
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Při spojování se postupuje následovně:
•

Namontuje se krajní díl sestavy s přihlédnutím na kotevní schéma.

•

Na dilatační profil se nalepí po celé výšce těsnící expanzní páska.

•

Přisune se druhý rám.

4.3.2.2.Spoje dilatační oplechováním:
Při spojování se postupuje následovně:
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•

Namontuje se krajní díl sestavy s přihlédnutím na kotevní schéma.

•

Do drážek rámu se nacvaknou PVC klipsy v rozteči cca 250 mm.

•

Namontuje se druhý rám. Do drážek rámu se nacvaknou PVC klipsy
v rozteči cca 250 mm.

•

Na rám se nalepí parotěsná fólie.

•

Mezi rámy se vloží tepelná izolace.

•

Nalepí se hydroizolační páska.

•

Na plechy se po celé délce nasadí U těsnění a na těsnění se nasadí AL profil
s nosem.

•

Plech se nacvakne do PVC klipsů v rámech.
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4.3.3. Montáž nástavných (rozšiřovacích) profilů
V případě montáže nástavných profilů, podkladních lišt, apod. na místě montáže
výplně otvorů musí být spoj těsněn komprimovanou páskou. Páska se vkládá do prostoru
plastového spojovacího můstku. Nástavné profily jsou k rámu přišroubovány vrutem
v rozestupu max. 300 mm.

4.3.4. Rohové spojení profilů

Postup montáže je obdobný jako u spojení dvou rámů.

5. Spojování podkladních profilů
5.1. PURENITové podkladní profily – svislý spoj v rovině rámů
Při spojování otvorových výplní opatřených PURENITovými podkladními profily
je nutno vyplnit svislý prostor mezi těmito profily. Ve svislé rovině PUR pěny se
jako výplň použije komprimační páska, a to těsně před doražením těchto
profilů k sobě a spojením rámů otvorových výplní.
FO-10-06
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5.2. Podkladní profily – rohový spoj
Přispojování rohových sestav s podkladními profily se použije hranol
z extrudovaného polystyrenu pro vyplnění rohu mezi podkladními prvky. Tento hranol
se připevní pomocí montážní pěny (viz. obrázek) a celý prostor se překryje vnějším
uzávěrem připojovací spáry (paropropustnou folií).

6.Připojovací spára
Připojovací spára je prostor mezi rámem otvorové výplně a stavební konstrukcí otvoru.

6.1.Těsnící systémy – obecně
Těsnící systém se skládá z tepelné izolace mezi rámem výplně otvorů a stavební
konstrukcí a vnitřního a vnějšího uzávěru připojovací spáry.
Před osazením rámu do stavebního otvoru je třeba osadit na rám vnitřní uzávěr
připojovací spáry (parotěsné fólie) a vnější uzávěr připojovací spáry (kompripáska) na
konstrukci stavebního otvoru nebo fólie (paropropustná) rovněž na rám.
Po ukotvení prvku do stavebního otvoru se připojovací spára vypěnění PUR pěnou a
po jejím zatuhnutí se drobné přesahy zamáčknou do prostoru připojovací spáry. Po
vytvrdnutí PUR pěny se odstraní pomocné klíny a místa po klínech se vyplní (dopění) PUR
pěnou. Poté jsou aplikovány uzávěry připojovací spáry (okenní fólie, komprimovaná páska,
trvale pružný silikonový tmel). Použití konkrétních materiálů je závislé na konstrukčním
řešení detailu napojení výplně otvorů, na stavební konstrukci (zalomené ostění, rovné ostění,
kvalita povrchu zdiva, akustické požadavky, apod.).
Všechny materiály musí být aplikovány na očištěný a napenetrovaný povrch stavební
konstrukce a očištěný povrch okna. V rozích musí být fólie řádně ohnuty, přelepeny nebo
přeplátovány, kompripásky musí v rozích vyplňovat celou spáru bez netěsností. Netěsnosti
musí být dotěsněny tmelem k tomu určeným. Fólie musí být vždy pevně přilepeny
k srovnanému (vymazanému) povrchu ostění do roviny a k podkladu bez mezer a
otvorů (rohy, spoje, okolí kotev, apod.). Veškeré tyto nepřesnosti musí být
opraveny a utěsněny.
V žádném případě nelze připustit vyplnění spáry maltou či jiným nestlačitelným (nebo
vodivým) materiálem.

6.1.1.PUR pěna
Před zapěněním se do rámu osadí křídla, popř. zasklívací jednotky u fixníxh oken.
Následně je nutné z mezery mezi rámem a ostěním odstranit veškeré nečistoty, které
by omezovaly dilataci oken nebo tvořily tepelný most. Poté ostění a rám navlhčíme
FO-10-06
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vodou a následně provedeme samotné stejnoměrné zapěnění PUR pěnou. Pěnění
provádíme z vnitřní i vnější strany okna (u zalomeného ostění pouze z vnitřní strany).
Je nutno používat schválené a odzkoušené typy pěny – viz příloha.
Použití jednotlivých druhů pěny v závislosti na teplotě je uvedeno v příloze.
Vnější část připojovací spáry musí být vždy uzavřena vodotěsným uzávěrem, a to
proto, že vlivem UV záření hrozí postupná degradace montážní pěny včetně nasáknutí
pěny srážkovou vodou.
U spojů otvorových výplní nesmí být spoje podkladních profilů vypěněny, ale musí
být zatěsněny komprimovanou páskou.

6.1.2. Illmod Trio/SOUDABAND
Výplň připojovací spáry Illmod TRIO/SOUDABAND se nejčastěji používá k výplni svislé
připojovací spáry u srubů a roubenek (sesycháním stěn objektu dochází ke
zmenšování šířky připojovací spáry v nadpraží).
Připojovací spára se v ostění vyplní těsnící expanzní páskou Illmod Trio/SOUDABAND.
Stavební otvor musí být zbaven hrubých nečistot a nerovnosti musí být srovnány.

Před vložením okna do otvoru se Illmod Trio nalepí na svislé části očištěného rámu
okna v příslušné šířce dle stavební hloubky výplně otvorů s rozsahem dle velikosti
připojovací spáry (7-15, 10-20, 15-30 mm) a na obě vodorovné části rámu se nalepí
z vnitřku parotěsná a z vnějšku paropropustná fólie. V případě použití této nabývací
pásky v jiných stavebních konstrukcích než jsou sruby a roubenky je možno oblepit celou
otvorovou výplň touto páskou. Poté se prvek vloží do stavebního otvoru. Následuje
ustavení a vyrovnání prvku ve stavebním otvoru a jeho ukotvení. Nalepená expanzní
páska postupně vyplní celou připojovací spáru.
Při aplikaci těsnící pásky musí být dále dodrženy tyto zásady:
•
•
•

po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek
strana s práškovou světle šedou stranou musí být orientována do interiéru
napojení v rozích se provádí na tupo, přičemž jeden pruh expanzní pásky musí být
ustřižen přibližně o 10 mm delší pro řádné utěsnění tohoto spoje.

•

!

FO-10-06

Ukotvení prvku do stavebního otvoru za použití pásky Illmod Trio/SOUDABAND je
možné pouze na turbošrouby není možné na páskové kotvy. Páskové kotvy není možno
samostatně použít pro ukotvení prvku z důvodu neschopnosti odolat tlaku expanzní
pásky působící na rám – dojde k prohnutí rámu v rovině skla.
Striktně musí být dodržena minimální a maximální šířka připojovací spáry vzhledem ke
zvolené pásce.
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6.1.3. Fólie
Šířku, délku a typ fólie volíme dle rozměru
spáry a typu ostění, popřípadě zednického začištění.
Dle způsobu lepení je nutno zvolit správný typ:
1. obě lepivé plochy jsou na jedné straně pásky
2. jedna lepivá plocha je na jedné straně a druhá na
druhé straně
Při použití okenních fólií musí být na straně
interiéru aplikována parotěsná fólie, na straně
exteriéru paropropustná fólie.
Pracovní postup nalepení fólií:
➢

Povrch stavebního otvoru (ostění, nadpraží a parapetní část) pro lepení fólií musí
být čistý, rovný, soudržný, bez prachu, mastnoty a suchý.

➢

Povrch stavebního otvoru se napenetruje.

➢

Postupně odstraňujte pásku chránící vrstvu lepidla na příslušné straně a fólii
nalepte na celou boční stranu rámu okna/dveří ve tvaru otočeného U (spodní
hrana se lepí zvlášť) s minimálním přesahem v rozích přibližně 5 cm. V rozích fólii
ohněte a přeložte zpátky. Samolepicí fólie slepte navzájem, fólie bude na nároží
vyčnívat (akrylový samolepící pruh je určený na hladké povrchy oken).

➢

Po ukotvení otvorové výplně a vyplnění připojovací spáry tepelnou izolací (PUR
pěna) odstraňte papír chránící butylovou vrstvu a poté nalepte fólii na stěnu a
důkladně přitlačte válečkem. Butylový lepící pruh má dobrou přilnavost na porézní
i neporézní podklady tvořící ostění. V případě nižší teploty (pod 5 o C) je vhodné
pro lepší přilnavost fólii a stavební konstrukci prohřát.

Velkou pozornost věnujte spojování fólií v rozích spár, v případě netěsností
vyplňte spoj speciálním tmelem.
➢

Podobným způsobem nalepte fólii v dolní části rámu s řádným utěsněním spojů
(překrytí).

➢ Tento postup se provede jak z vnější strany, tak z vnitřní strany.

!

Při aplikaci musí být dodrženy technologické předpisy konkrétního použitého
materiálu (vyžádejte si ho u příslušného montážního technika).
Kombinace těsnících materiálů s jinými produkty může vést k jejich vzájemnému
působení. Kompatibilitu je třeba v jednotlivých případech odzkoušet.
Lepení na povrch stěn: lepené plochy musí být suché, zbavené oleje, mastnot,
prachu a jiných látek zhoršujících přilnavost.
Aplikaci fólií není možno provádět při nadměrné vlhkosti stavební
konstrukce (fólii nelze řádně přilepit) a považuje se to za stavební
nepřipravenost. Při výskytu tohoto problému je nutno po konzultaci
s montážním technikem s objeddnatelem dohodnout další kroky.
V případě kotvení otvorové výplně pomocí páskových kotev je nutné
případně vzniklé netěsnosti v okolí těchto kotev vyplnit k tomu určeným
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tmelem, který je dodáván spolu s foliemi, popř. je možno páskové kotvy přelepit
fólií.

6.1.4.Komprimovaná páska
Komprimovaná páska je tvořena pěnovou stlačitelnou hmotou doplněnou o
impregnaci proti prostupu vody. Mohou být použity pouze pásky s příslušnou
impregnací (zajištění příslušné vodotěsnosti a UV stability). Páska je UV stabilní a
používá se jako vnější uzávěr připojovací spáry (nejčastěji při zalomeném ostění).
Pracovní postup:
•

Po otevření role odříznout konec pásky a postupně odstraňovat ochrannou fólii
zároveň s ukládáním pásky do spáry, či předem nalepit na rám výplně otvorů či
stavební konstrukci a poté celý rám vložit do stavebního otvoru.

•

V rozích jsou pásky napojeny na tupo, pro těsnost spoje musí být páska o 1 cm/m
delší.

•

Páska postupně nabude svůj objem a spáru utěsní. Rychlost nabývání je závislá na
teplotě a vlhkosti a s poklesem teploty se rychlost nabývání snižuje. Pro urychlení lze
pásku či stavební konstrukci nahřát.

•

Boky spáry, tzn. stěny definující hloubky spáry by měly být rovnoběžné (maximálně
3° stupně odchylka). Podklad musí být očištěn od volných částic a zbytků malty, apod.

•

Páska se aplikuje co nejrychleji po odstranění ochranné fólie a odvinutí z role.
Nerovnosti povrchu stěn spáry jsou vyrovnány elastičností pásky. Pásku je vhodné
aplikovat min. 2 mm za hranu spáry.

•

Při zpracování s barvami, jinými těsnícími hmotami a přírodním kamenem je nutné
zjistit snášenlivost pásky a daného materiálu.

•

Páska nesmí přijít do styku s ředidly a agresivními chemikáliemi.

•

Páska je přetíratelná běžnými disperzními barvami a je možno ji překrýt zednickým
začištěním.
,

7. Montáž doplňků
7.1. Provizorní přechodový plech
•
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Při výměně stávajících oken je pro napojení nových oken a stávajícího vnějšího
parapetu používán tzv. provizorní přechodový plech (většinově FeZn =
pozinkovaný ocelový plech, méně i Cu = měď), který po připevnění
k podkladnímu profilu okna pomocí vrutů (a zatmelení netěsností po stranách
a jeho podtmelení) tvoří dočasnou zábranu proti vnikání dešťové vody do
prostoru pod rámem okna a po stranách pod omítku ostění.
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7.2. Montáž pákových ovladačů
Pro upevnění pákového ovladače na zděný podklad (beton, porotherm, pórobeton)
používáme pouze:
➢

Fischer univerzální hmoždinku FU 8 x 50 SE s průměrem vrutu 4,5 x 60 mm.

➢

Hmoždinka se předvrtává vrtákem do zdiva o průměru ø 8 mm do hloubky 70 mm.

7.3. Montáž samozavíračů
Samozavírače jsou určeny pro montáž na rám a křídlo dveří ze strany interiéru.

7.3.1. PVC výrobky
Používá se montážní deska a z výroby není provedena žádná
příprava, takže je nutné použít šablonu, která je součástí balení
samozavírače.

7.3.2. Dřevěné výrobky
Z výroby není provedena žádná příprava, proto je nutné použít
šablonu, která je součástí balení samozavírače.

7.3.3. Hliníkové výrobky
Montážní deska je osazena z výroby, je provedena i příprava pro
osazení ramínka (předvrtáno), není třeba žádané šablony.

8. Kompletace a seřízení výrobků
Po montáži se přistoupí k běžné vizuální kontrole, a pokud osazení výplní nevykazuje
závady z hlediska svislosti, vodorovnosti, rovinnosti je možno přistoupit ke kontrole
funkčnosti (dodatečné seřízení).

8.1. Kompletace doplňků
Po montáži výrobků následuje montáž vrchního kování a doplňků dle SOD (kliky,
krytky kování, olištování, madélko, parapety, atd.).

8.1.1. Montáž kliky
Z přepravních důvodů je klika dodávána zvlášť. Její montáž
je velmi jednoduchá. Vysunutím a pootočením krytu štítku kliky se
zpřístupní otvory pro připevňovací šrouby (jsou součástí dodávky).
Klika se v poloze „zavřeno“ nasadí do předvrtaných otvorů v křídle.
Po pootočení osazené kliky do polohy „otevřeno“ se klika
přišroubuje dvěma šrouby a kryt štítku se pootočí do původní
polohy. Vyzkouší se funkce kliky a celoobvodového kování, tj.
otevírání a sklápění křídel. Montáž kliky se zámkem je obdobné. Uzamčení kliky se provádí
pouhým stlačením tlačítka s otvorem pro klíč. Odemčení se provede pootočením klíče do
polohy, v níž tlačítko vyskočí.

8.2. Konečné seřízení oken a dveří
Pro bezvadné ukončení montáže je nezbytné konečné seřízení kování. Tímto
seřízením se rozumí bezvadný chod křídla bez zachytávání o protilehlé části rámu a poloha
kliky musí být dokonale svisle nebo vodorovně v závislosti na funkci křídla.

8.2.1. Seřízení oken
Celoobvodové kování je přesný strojírenský výrobek, který je nutno chránit před
znečištěním v průběhu stavebních prací. Po dokončení montáže výplní otvorů a navazujících
stavebních prací je nutné důkladné očistění celoobvodového kování. Pokud je kování během
stavebních prací znečištěno tak, že nestačí běžné vyčištění, nebo vyluxování nečistot, je
nutné křídlo vysadit z rámu, odkovat, vyčistit kování a jeho drážku, vyměnit případné
poškozené části kování, zpět okovat křídlo a nasadit jej do rámu.
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•

Celoobvodové kování oken a balkonových dveří je z výroby seřízeno do střední
polohy umožňující korigovat drobné nepřesnosti vzniklé při zabudování. Po
zabudování je nutné provést doseřízení kování oken do nejvyšší polohy.

•

Tímto doseřízením se rozumí bezvadný chod křídla bez zachytávání o protilehlé
části rámu a poloha kliky musí být dokonale svisle nebo vodorovně v závislosti
na funkci křídla.
Okna, balkónové dveře a vstupní dveře násilně neotvírejte. Změna
polohy kliky, např. z polohy otevírání do polohy sklápění se provádí
zásadně při zavřeném prvku.

8.2.2.Seřízení dveří (PVC a Al)
•

Seřizování začíná vždy od spodního závěsu, nejprve musí být v tahu výškově.

•

Nejdříve seřídíme výškově spodní závěs, musí být v tahu, jinak se vrchní pant
překroutí na křídle).

•

Následně seřídíme výškově mírně do tahu vzhůru střední závěs.

•

Poté seřídíme výškově i vrchní závěs tak, aby byla mezi rámovou a křídlovou částí
mezera cca 0,5 mm.

•

Seřídíme do tahu vzhůru horní závěs.

•

Do tahu seřídíme vzhůru lehce střední závěs.

•

V ostatních směrech seřizujeme dle potřeby.

8.3. Ochrana výrobků
POZOR!!! Při provádění zednických prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti a
zabezpečit okna (např. zakrytím) před nepříznivým působením stavebních hmot na
lazuru oken, panty a kování ukryté v drážce.
Kompletizované, povrchově upravené, zasklené výplně otvorů je nutno chránit před
potřísněním nesmyvatelnými barvami a omítkami nebo jinými stavebními materiály (lepidla,
stavební směsi, atd.). V případě zasklení typu Stopsol musí být výplň otvoru vždy zakryta
fólií či musí být zajištěn jiný způsob ochrany. Postup odstranění při potřísnění okna je vždy
nutno předem konzultovat se servisním oddělením v závislosti na charakteru a materiálu
potřísnění. Doporučuje se např. při potřísnění ihned lehce smývat štětkou s větším
množstvím vody a otřít do sucha hadrem. Při ulpění stavebních materiálů abrazivního
charakteru na konstrukci prvku je nutno při jejich odstraňování zamezit mechanickému
poškození finální povrchové úpravy. Je zakázáno používat jakékoli abrasivní čistící směsi.
Pozor na dlouhodobé vystavení prvků opatřených ochrannými foliemi působení
okolního prostředí (max. 3 měsíce), které může mít za následek jejich pozdější problematické
odstranění, popř. poškození povrchu otvorové výplně. Odstranění ochranných fólií na
profilech je součástí montáže (v případě následných stavebních prací se ochranné fólie po
dohodě se zákazníkem neodstraňují – sejmutí fólií je poté odpovědností zákazníka).
1)

Dodržuji všechny technické kvalitativní požadavky dané výrobcem oken a dveří.

9. Důležitá upozornění pro bezpečné užívání oken a dveří
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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V otevřené poloze se nesmí křídla oken a balkónových dveří zatěžovat.
Zakazuje se při větrání vkládat různé předměty do štěrbiny mezi rám a křídlo.
Pozor na nebezpečí zranění rukou ve štěrbině mezi rámem a křídlem.
Pozor na nebezpečí zranění při otevřeném křídle působením větru nebo vytvoření
průvanu při větrání.
Nedoporučuje se násilné otvírání ani zavírání křídel oken a dveří, mohlo by se
poškodit kování nebo celé okno. Výrobce si vyhrazuje právo použít jiné typy
kování, a proto se mohou některé díly kování drobně lišit.
Po zabudování oken není možné okna otevírat (větrat) v provozech s prašným
prostředím z důvodu zanešení kování a kovacích drážek nečistotami.
Je přísně zakázáno mechanicky namáhat plastové profily (například ježdění
stavebním kolečkem přes rám, šlapání špinavou obuví na rám, apod.).
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PŘÍLOHA 1 - Vypodložení skel
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U všech oken otvíravých nebo otvíravě-sklopných, sklopných včetně tvarových, s
výškou skla 1.600 mm a více, se použijí boční distanční podložení na obou stranách,
doprostřed výšky. Týká se také balkónových a vchodových dveří.

FO-10-06

Verze 1 (1.1.2019)

42/49

Montážní předpis

PŘÍLOHA 2 – Systém předvrtání profilů

Prima, Praktik, Efekt,
Economy,

Omega

Komfort evo, Design evo

Perfekt evo, Sigma evo,
Gama evo

Premium evo, Pasiv evo

EURO 68, 78, 84, 94 (rám
s křídlem)

EURO 68, 78, 84, 94
(fix)

EURO 96, VD 96
(křídlo s rámem)

EURO 96
(fix)

VD 68, 78, 84, 94
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PŘÍLOHA 3 – DOPORUČENÉ PRODUKTY
PUR pěna ,

Připojovací páska
Název

PUR pěna -Illbruck FM 355

Aplikační teplota
-10 až +35 °C

TwinAktiv VV EW70mm/100,140 200mm

DODAVATEL

Tremco -Illbruck

www.illbruck.com
Podpora - specializovaná distribuční síť
Seznam partnerů Illbruck

PŘÍLOHA 4 – Schémata připojovací spáry
Detaily montážní spáry
Přílohou montážního návodu jsou nákresy typového řešení připojovací spáry.
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