Utólag beépíthető PASCAL ajtók szerelési és
karbantartási útmutatója
Nagy örömünkre szolgál, hogy választása a Pascal ajtóra esett.
Az Ajtógyár által gyártott illetve forgalmazott utólag beépíthető tokok a legmodernebb,
szerelőbarát vasalatrendszerrel kerülnek forgalomba.
Tisztelettel kérjük, hogy a termék átvételekor, és a beépítés megkezdése előtt figyelmesen
olvassa el az alábbi tájékoztatót.
Amennyiben a termék átvétele és a beépítés ideje között jelentősebb idő telne el, a
terméket több helyen alátámasztva, vízszintesen, rendeltetésének megfelelő klímán kell
tárolni. Az ajtót tárolás során óvja az eldőléstől, nedvességtől, mechanikai sérülésektől.
A termék beszerelését bízza képzett szakemberre!

Szerelés előtt, kicsomagolás után az alábbiakat ellenőrizze:






rendelt termék típusát
méretét
nyitásirányát
minőségét
a helyiség klimatikus tulajdonságait

Amennyiben rendelésében bármilyen eltérést észlel, ne folytassa az össze-, illetve
beszerelést, azonnal értesítse kereskedőjét!

A termék beépítésének feltételei:




kiszáradt, festett, tapétázott, burkolt, a szerkezet méreteihez kialakított falnyílás
végleges padlóburkolat – szegélylécek nélkül
elvégzett kapcsolódó szakipari munkák (utólagos sérülések elkerülése végett) Mivel a
termék beszerelésére már nincs rálátásunk, erre a munkafázisra garanciát nem
vállalunk., ezért célszerű a beszerelést az erre specializálódott szakemberrel
elvégeztetni.
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ETIKETT MATRICÁK SZEREPE:
Az ajtók alkatrészei etikett matricákkal vannak ellátva, mely fontos információkat tartalmaz a
vásárolt termékekről. A matricák jelmagyarázata:

FONTOS: összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az
összeillesztett alkatrészek megrendelési- és tételszáma megegyezzen!
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1.)

Helyezze a tok elemeit a padlóra, géreket a csomagolt
illesztőkkel és ragasztóval rögzítse. Helyezze fel az acél
kapcsokat (típus függő). A felesleges ragasztót azonnal
törölje le a felületről. Az összeszerelt tokot állítsuk
függőlegesen, és derékszögben a falnyílásba, és a felső
sarkainál ékeljük ki a képen látható módon. Ez az ékelés
csak átmenetileg rögzíti a tokot, hogy a finombeállítást el
lehessen
végezni.
Ha a lehelyezett padló nedvesen tisztítandó burkolat, úgy
a tokot a burkolattól 2-3 mm-re kel elhelyezni. A
nedvesség bejutásának elkerülése érdekében megfelelő
szilikonnal
kell
szigetelni.

2.)

Vízmérték használatával függőbe kell állítani a tokszárat.
Ideális esetben a tok külső oldala és a fal között 15 mm
szerelési hézag van oldalanként. Ez a távolság szükséges a
PUR-hab megfelelő alkalmazásához. A PUR-hab típusától
függően a megfelelő rögzítés érdekében a szerelési hézag
nem haladhatja meg a 30 mm-t (oldalanként). A tok
vízszintes, felső részénél a hézag nagyobb is lehet.

3.)

A képen látható módon tokonként három helyen ki kell
ékelni a tokok külső és belső oldalát is. Erre azért van
szükség, hogy a PUR-hab dagadásakor a tokot nem tudja
megnyomni. A kitámasztásokat a PUR-hab teljes
kikeményedéséig helyükön kell hagyni. A kikeményedési időt
a hab gyártója a dobozon feltünteti. A PUR-hab fogja
véglegesen rögzíteni a tokot, ezért javasoljuk, hogy a hosszú
élettartam érdekében, kizárólag jó minőségű, ÉMI
engedéllyel rendelkező habot használjunk.
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4.)

A kitámasztott tokot az ékek mellett PUR-habbal rögzítjük.
Fontos tudnivaló, hogy a hab dagadásához nedvesség kell,
ezért a habozás előtt a szerelési hézagba nedvességet kell
juttatnunk (pl.kézi permetező). Ne használjunk túl sok habot,
mert megdagadás után térfogata jelentősen nőni fog. A
megfelelő beállítás után akasszuk fel az ajtólapot a helyére, és
végezzük el a finombeállításokat.

5.)

Miután a hab kikeményedett, a kitámasztásokat kivehetjük. A
díszborítás (mozgóborítás) ezután kerülhet a helyére. A
takaróléceket ugyanolyan excentrikus gérösszehúzókkal
rögzítjük, mint a tokszáraknál a fix borítást. A takaróléc csapját,
vagy a tokban lévő árkot enyhén beragasztózzuk, és a
takaróléceket a helyére csúsztatjuk. A takarólécek 2 cm
állíthatósággal rendelkeznek. Ezután a tokba behelyezzük a
gumitömítést.
A
sarkoknál
késsel
gérbevágjuk.
A szállítás, és pakolás következtében a tok gérjeinél a
festékréteg megrepedhet, mely az ajtó felületének jellegéből
adódik. Ezért a beépítést követően, az ajtó mellé csomagolt
javítófestékkel, szükséges az esetleges szétválást javítani.
Végezetül a kilincset felszereljük az ajtólapra.

Fontos tudnivalók
Beltéri ajtóink Klímaosztály (KK) I.szerinti besorolásúak. E szerint alkalmasak belső
lakásajtónak. A tartósan magas páratartalmú területekre, vagy 5°C-nál nagyobb hőeltérés
esetén (pl.mindig nyitott ablak, fürdőszoba, WC, tároló helyiség, garázs, fűtetlen lépcsőház,
ajtóra fújó klímaberendezés) a II. klímaosztályú ajtókat javasoljuk. A klímaosztály besorolás
szerint az I.kategória szerint megengedett hőmérséklet különbség az ajtó két oldala között
nem haladhatja meg az 5 °C-ot, a relatív páratartalom pedig nem lehet több 30%-nál. Ha a
fenti feltételek nem valósulnak meg, az ajtólap eldeformálódik!
Általánosan javasoljuk, hogy az ajtókat soha ne hagyjuk teljesen zárt helyzetben, amíg a
páratartalom és a hőmérséklet optimálisan be nem állt, ezzel jelentősen csökkenthetjük a
deformáció kockázatát. A fenti okokból történő vetemedésre a garancia nem vonatkozik.
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Ápolás, karbantartás
A CPL felületű termék általános tisztító- és ápolószerekkel tisztítható. A szennyeződés
enyhén nedves tisztítószeres ruhával eltávolíthatók. Kerülje a karcoló, súroló, és maró hatású
szerek használatát.
Dekorfóliás modellek kizárólag száraz porronggyal tisztíthatóak.
Karbantarás: vasalatok olajozása, működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén vasalatok
után állítása.
A termék kötelező szavatossági ideje: 5 év.
A szavatosságra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak.

Szavatossági szabályok:
Szavatosság az ajtószerkezet gyártási és rendeltetésszerű használat mellett előforduló
rejtett hibákra érvényes. A nyílászáró valamennyi elemének helyes működésére, a szerkezet
megfelelőségére, a nyilatkozatban rögzített termék jellemzőkre.
A beépítés megfelelőségéért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség!

Nem érvényesíthető szavatossági igény az alábbi esetekben:







nem a termék használati osztályába történt beépítés esetén
nem szakszerű szállítás, tárolás, és beépítés esetén
helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
szándékos károkozás esetén
szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén
karbantartás elmulasztása esetén

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nemfogadunk el hibabejelentést.
Reklamáció írásban jelenthető be a garancia@ajtogyar.hu e.mail címen, a hivatkozási szám
megadásával. Kérjük, az észlelt hibákat, észrevételület követően 48 órán belül jelezze!
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