Návod na zabudování ocelových zárubní
platný pro zárubně určené k montáži do lehkého zdiva (sádrokartonu)
a) Zkontrolujte, zda jsou zárubně přesně pravoúhlé. Jsou-li, např. z důvodu poškození při transportu,
vyhnuté z pravého úhlu (viz obr), není možné je správně zabudovat. Kontrola se nejčastěji provádí
přeměřením úhlopříčky. Důležitá je kontrola transportních a montážních vzpěr. Při podezření na
poškození nebo odchylku vzpěr ze správného rozměru, doporučujeme je nahradit jinou rozpěrou (např.
dřevěné prkno uřízlé na míru).

b) Překontrolujte a porovnejte rozměry Vámi objednané zárubně s rozměry dodané. Nejdůležitějšími údaji
pro kontrolu jsou: průchozí výška a šířka zárubně, správné osazení závěsů a výška zámku, typ
zárubně. Při jakékoliv odchylce od objednaných rozměrů zárubeň NEOSAZUJTE!
c) Zárubeň vsaďte přesně do míst, kde má být zárubeň
osazena. Pozor! zárubně pro lehké zdivo se standardně
vyrábějí bez podlahového zapuštění – tedy na čistou výšku
hotové podlahy. Pokud ji přesně neznáte, použijte metrovou
značku na zárubni, která musí být ve stejné výšce jako
metrová značka v budově.
d) Po vsazení zárubně na vymezené místo překontrolujte
znovu šířku a výšku zárubně. Světlou šířku zárubně zajistěte
uprostřed zárubně vzpěrou (viz obr). Jako vzpěra mohou
posloužit rozpěrné tyče, prkna uřízlé na míru apod.
e) Zkontrolujte rovnoběžné a kolmé usazení zárubně pomocí
vodováhy. Pokud je zárubeň vodorovně i svisle v rovnováze,
zajistěte ji proti pohnutí pomocí klínků.
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f)

Na zárubňové kotvy (viz obr.) přímo určené pro lehké zdivo
přišroubujte nebo jinak uchyťte pomocné profily, které se používají
pro montáž sádrokartonových desek. Správné umístění profilů, typ a
rozměry najdete v dokumentaci dodavatele těchto profilů.

g) Do vzniklých otvorů podél zárubně zasuňte sádrokartonovou desku.
Po zabudování zárubně a opláštění stěny SDK deskami odmontujte
přišroubované rozpěrné úhelníky. Zásadně neodstraňujte kladivem,
sekáčkem, vykopnutím nebo jinak nešetrným způsobem. Zárubně se
mohou uvolnit nebo deformovat.
h) Očistěte zárubeň od nečistot (odřezky SDK apod.) a případné mezery
mezi zárubní a deskami vyplňte tmelem.

i) Po nalakování vložte TPE – těsnění dodávané se zárubní.
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