
fenstherm m
NYILASZAROGYARTO Es KERESKEDELMI KFT

1. Altalános tudnivalók:
A Fenstherm Kit. által gyártott ablakokra es ajtókra szakszer(I heépItésuk és rendeltetésüknek

megfciclô hasznMatuk cseten 7 év garanciát, ezen belül az eM 12 hónapra jótállást vál!aluiik,

rneiynek hatálya a he6pft6st6i kezdôdik. Ezért a szerkezetek kizroiag szakeniberekkel szereihetôk

be.

A nyIiászárók Uvegezve, védöfóliávai ellátva hagyják ci a teiephelyunket, azokat az épftés hely-

szInén federt helyen, napsugárzástói védve - a védôfOlia miatt -, állItort helyzethen kell tároini.

A nyIlászárók beépItése a meglevô falnyIlásha utólagos kezeléssel történik. Mivel a szerkczetek

neni teherhordók, niindenképpen szUkseges a nyIlászárók feiett áth idaió el helyezése.

A vakolás során a szerkezetek feiiileteit védeni kell a habarcs szennyezdést6l, a rkerUiô friss

habarcsot meg megkotes eiôtt ci keli távolItani.

2. A beépItéshez szukséges anyagok és eszközök:
- hagyományos ,,Z" alakili rogzIt($vas, rogzftôcsavarok, leniezcsavarok, tiplis vagy dubeles

varok, hezagtomItIS anyagok (PUR-hab, sziiikon), inüanyag soro!ó- és takaróprofiiok.

- f(irogep, niIIanyagkalapács, vIzmérték, merôszalag, rnCIanyag hezagolo Iapkák, faékek.

3. A beépItés miIveletei:
- Fogadó nyIlás cl6k6szIr6se.

- A heépirendS ah1akszrnyra a meilCkelt csavarokkal a kiiincset fel keli szcrelni, ügv hogs' a ki-

lincs a szárily nyitott helyzetChen vIzszintesen all Jon.

- A tokok eihelyezése ekitt a szárnyakat le kell szerelni, illetve a fix QvegezésI szerkezetekbôi

az uveget ki kcll venni.

További lépések:

- A hagyoniáiiyos rogzItôvasak felszereiése vagy a szerelési furatok cikészItCse. A rogzItôvasak
vagy furatok a tok sarkától legfeljehh 200 mm-re, egynthstói kb. 600 mm-re heiyezkedjenek

el.

- A tokot a falnyulásba iilesztjük és kin'Izött pozIcióhan mIIanyag alátCt Iemezekkei vagy faékkel,

tartva a vIzszintes és fiigg51eges iranyokat, valamint ugyeive az egysIk6s1gra, beszaháiyozzuk,

majd rogzItjuk.

- A tok rögzItése után vissza kell szereini a szárnyakat, és beuvcgezni a fix elemeket.

- A funkciópróha után tapasztair rendelienesseg esetCn - szárny akad, nem tökéletes záródis -
a szerkezeten Iévô áiiItási Iehetôségekkel finom beállftást vegzünk.

- A fainyIkis és a tok közörti hCzagot hôszigeteiô anyaggal keil tömIreni - egykornponensuI PUR-

bab ajániott -, iigyelve arra, bogy a tokszárak tie deformálódjanak. A tok sIkjából kitiiremkedô

hahot céiszercI közvetlenUl a szakipari rnunkák megkezdese ei6tt levagni.

- A hCzagtOniItCs eitakarása történhet vakolattal vagy rakaróprofilokkal. A takaróprofilok fel-

ragasztása PVC alapá ragasztoval történik.


