Falban futó tolóajtók
A TOKSZERKEZETET AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL BEVAKOLNI:
A tokszerkezet fémből készült, mely semleges hatású anyagokkal bevonva (horganyzott) egy
egységet alkot. Ezért ez a szerkezet ki van téve rezgéseknek.
A repedések/torzulások elkerülése érdekében gondosan tartsa be az alábbi fázisokat.

AZ ALÁBBIAK SZERINT KÉSZÍTSE EL A VAKOLÓ ANYAGOT:

 Falhoz/vakoláshoz használatos cementes habarcshoz
(szemcseméretű > 3mm)

EN 998-2 szabvány szerinti M5 osztályú

 Adjon hozzá legalább 15% Portland cementet
EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N

 A habarcsgyártó utasításainak megfelelően adjon hozzá vezetékes
vizet

ELSŐ FÁZIS – HIGÍTOTT ALAPVAKOLAT KÉSZÍTÉSE JAVÍTOTT CEMENTHABARCSBÓL

 Az első fázisban a habarcsot a vakolókanál segítségével kell felvinni addig, amíg be nem fedi a 			
tokszerkezet fém hálóját;

 Kötelező: hagyja száradni legalább 15 napig
MÁSODIK FÁZIS - A VAKOLAT KIEGYENGETÉSE

 A második fázis során a habarcsnak el kell érnie a simítás vastagságát. A habarcsot simítóval 				
gondosan el kell simítani

 Hagyja száradni néhány napig
HARMADIK FÁZIS - A "FINOM HABARCS" VAKOLAT KIKÉSZÍTÉSE

 Győződjön meg róla, hogy a felület száraz legyen, majd megfelelő keverék használatával vigye fel a
következő réteg vakolatot

Figyelem: a munka során kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
Javasoljuk, hogy a munkálatokat + 5°C és +30°C közötti hőmérsékleten végezze.
Ne dolgozzon fagyos szerkezeteken.

FIGYELEM! - SZERELÉSI ÚTMUTATÓ (Lásd a hátoldalon)

ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ az UNICO vakolható szerkezethez
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Vedd ki az ajtókeretbõl a tartozékokat a
takarólemez eltávolítása nélkül
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Csúsztasd a sínt kattanásig
a fogadó profilba.
NE TÁVOLÍTSD EL A PORISZTIROL BORÍTÁST
NOTE: TOLD ÖSSZE KATTANÁSIG!

ÜTKÖZÉSI PONT
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Az elhajtható fülek segítségével kapcsold össze
a sínt és a függõleges tokprofilt. A fülek elhajtásával
rögzítsd a két darabot egymáshoz.
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Helyezd be a vízszintes távtartó

FRONTALINO

Helyezd be az
ALSÓ ÖSZZEKÖTÕ (ha tartozék)
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Vakolási útmutató

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A VAKOLHATÓ TOLÓAJTÓHOZ (egyszárnyú szerkezet)
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SZERELÕBETON / VÉGLEGES PADLÓVONAL
Szerelõbetonról: A beépítés
elõtt a szerkezet alján lévõ
rögzítõ füleket ki kell hajlítani.
Majd ezt rögzíteni, pl. szöggel
(nem tartozék) az ábra
szerint. Ezután készítsük el az
aljzatbetont. A pontos magassági
beállítást segíti a takaró lemezen
elhelyezett + 100 jel is.
Végleges padlószintr õl:
a kihajtható füleket fúrással
rögzítsük a kész aljzathoz.
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TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓ ELHELYEZÉSE

A VAKOLÁS SORÁN SZIGORÚAN
TARTSA BE A LEÍRÁS SZERINTI
TECHNOLÓGIAI SORRENDET
ALSÓ TÁVTARTÓ ELTÁVOLÍTÁSA
VAKOLÁS UTÁN AZ ALÁBBIAK SZERINT TÁVOLITSA EL A
TÁVTARTÓT:
1)
2)

Gyengítsük meg fogóval a távtartó széleit.
Utána kb. 90°-kal hajlítsuk fel, majd húzzuk ki a szerkezetbõl.
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KÖTELEZÕ
a teherhordó
áthidaló beépítése.
Az áthidaló és a
polisztirol borítás
között kb. 1 – 2 cm
légrés maradjon.

2 cm ~
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BEÉPÍTÉSI útmutató ESTENSIONE kétszárnyú vakolható tolóajtó szerkezethez
A mellékelt összekötÕ elem segítségével 			

	egyesítsük a kétoldali sínpályát (1 ábra)
a sínt a fogadó szerkezetbe
 Csúsztassuk
(Unico 2. lépés)

 Helyezzük be a távtartókat (Unco 4. lépés)
 Rögzítsük a függesztÕ elemeket a falhoz (2. ábra)
 Vakolás a

ábra 1
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Takaró lemez
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Takaró lemez

HAJTSD LE A FÉM NYELVEKET

ábra 2
FüggesztÕ elem

vakolási útmutató alapján

Megjegyzés: Kétszárnyú tolóajtó szerkezet beépítésénél is
kövessük pontosan az utasításokat.
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