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DODATEK K MONTÁŽNÍMU NÁVODU ZÁRUBNĚ HSE DZD
pro bezpečnostní dveře SAPELI
1. OBECNÉ INFORMACE
Instalace musí být provedena v souladu s montážním návodem a právními předpisy platných pro
výplně stavebních otvorů. Způsob montáže se řídí dle místních podmínek (materiál stěny – beton,
cihla), připravenosti stavebních otvorů, případně jiných omezujících faktorů.
2. ZPŮSOBY INSTALACE
Zárubeň je nutné usadit a řádně vyvážit pomocí vodováhy, aby byla usazena bez deformací
(zkroucení, prohnutí) vodorovně i svisle. Postupujeme podle montážního návodu pro
zabudování dvoudílných ocelových zárubní DZD s tím rozdílem, že před instalací si připravíme
ve stavebním otvoru zalévací otvory (prostor) a po ukotvení a sešroubování zárubně prostor
mezi zárubní a zdivem nevyplňujeme montážní pěnou, ale vylijeme betonovou směsí.
Zárubeň je nutné obložit, tak abychom zamezily úniku betonu. Proti deformacím zárubně
v důsledku tlaku betonové směsi je třeba mezi stojky zárubně umístit rozpěry a to zejména
v polodrážce zárubně. Rozpěry i ostatní pomocný fixační materiál je nutné nechat na místě bez
dalšího pohybu nejméně po tu dobu vytvrzování betonu (viz. návod). Zalévání dutin okolo
zárubně provádíme pomocí otvorů, které jsme si předtím pro tento účel připravili. Používáme
k tomu nejlépe plastovou konev nebo plechovou „nálevku“. Hustotu betonové směsi volíme
takovou, aby spolehlivě zatékala do všech dutin a přitom aby neobsahovala zbytečně velké
množství vody, která nám potom bude ze zárubně dlouho vytékat.
Všechny zalévací otvory je potom nutné zapravit a začistit (sádra, tmel, štuk).
Pro vylévání je vhodné používat rychle tuhnoucí betonové směsi (např. Knauf BN 30).
3. ZAVĚŠENÍ A SEŘÍZENÍ KŘÍDLA
Do takto připravené zárubně zavěsíme pomocí závěsů dveřní křídla. Dveřní komplet je osazen
2D nebo 3D seřiditelnými závěsy. Zárubňový díl závěsu umožňuje seřízení dosedání křídla na
těsnění. Dveřní díly umožňují pohyb křídla v polodrážce (k závěsové nebo zámkové straně) u
3D provedení se dá seřídit i výškově. Při použití jiného typu závěsů postupujeme dle
přiloženého montážního návodu.
Pro pasivní čepy u závěsů a aktivní čepy zámku vyvrtáme odpovídající otvory v zárubni.
Na závěr vložíme do drážek po obvodě zárubně dodaný těsnící profil.
Po seřízení dveří a montáži bezpečnostního kování dle návodu (je nutné používat kování
stejné nebo vyšší bezpečnostní třídy) provedeme zkoušku funkčnosti dveří (zavření a
zamknutí). Když zajišťující prvky kování dveří volně a lehce nezapadnou do otvorů v zárubni a
není li možné již dveře seřídit, je nutné provést dopasování pilníkem nebo jiným vhodným
nástrojem. Úprava otvorů se provádí na zárubni. Opět provedu zkoušku funkčnosti dveří.

UPOZORNĚNÍ:
Pro zajištění potřebné bezpečnosti při práci z hlediska rizika poškození zdraví osob či rizika
způsobení škod na majetku je nutné při práci dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy.
Příslušné práce přitom musí vykonávat jen osoba k nim způsobilá a vlastnící platná osvědčení o
této způsobilosti. Při práci je nutné věnovat zvýšenou pozornost především místům, kde může být
narušeno elektrické či komunikační vedení nebo rozvody plynu, vody či jiných tekoucích či
plynných médií.
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