INSTRUKCJA MONTAŻU
Prawidłowy montaż okna w murze jest podstawowym warunkiem poprawnego działania i
niezawodności w okresie użytkowania tj. poprawnego otwierania i zamykania oraz uzyskania
właściwej szczelności okna na izolacje termiczna oraz wodę opadowa. Okna zalecamy
montować: w nie otynkowane, po zakończeniu tynkowania ścian wewnętrznych i
zewnętrznych; przed rozpoczęciem prac tynkarskich zalecamy osłonic folia polietylenowa
zewnętrzne płaszczyzny stolarki; montaż stolarki zalecamy wykonywać na dwa sposoby:
a) za pomocą śrub montażowych,
b) za pomocą kotew montażowych; wiercenie otworów pod śruby rozporowe lub mocowanie
kotew montażowych w ościeżnicy wykonać przed włożeniem stolarki w ościeża, punkty
mocowania można ustalić wg następujących kryteriów:
a) odległość miedzy punktami mocowania nie większe niż 800 mm,
b) minimalne odległości punktów mocowania od węzłów czopowych ościeżnicy 150mm,
c) w ramiak ościeżnicy, w którym montowane są zawiasy mocować o jeden punkt
montażowy więcej,
d) dodatkowe punkty mocowania umieszczać w nadprożu i progu; położenie punktów
montażowych ustali ż tak aby śruby rozporowe lub kotwy montażowe można było
zamocować do litych fragmentów ościeży; po wykonaniu otworów lub montażu kotew
stolarkę włożyć w ościeża i unieruchomić za pomocą klinowanie we właściwym położeniu
przy zachowaniu następujących zasad:
- klinować stolarkę na wysokościach węzłów czopowych ościeżnicy,
- utrzymywać szczelinę miedzy ościeżnica a ościeżem co najmniej 10 mm,
- za pomocą poziomicy sprawdzić usytuowanie poziomych i pionowych elementów
ościeżnicy; elementy pionowe ościeżnicy musza być skontrolowane z dwu prostopadłych
płaszczyzn; zawiesić skrzydła na ościeżnicy i sprawdzić ich funkcjonowanie, skrzydła powinny
otwierać się swobodnie; po wykonaniu wszystkich ww. czynności mocować ościeżnice do
muru; otwory w murze wiercić poprzez uprzednio przygotowane otwory w ościeżnicy lub
otwory w kotwach montażowych; przed ostatecznym dokręcaniem śrub rozporowych w
szczelinę pomiędzy ościeże a ościeżnice wprowadzić przekładkę
drewniana o grubości szczeliny, aby w czasie dokręcania śrub nie nastąpiło wgniecenie
ościeżnicy; usunąć kliny montażowe; uszczelnić przestrzeń miedzy ościeżnica a ościeżem
pianka montażowo- uszczelniająca; po wyschnięciu pianki jej nadmiar wyciąć przystąpić do
tynkowanie ościeży po uprzednim zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem.

