Instalacja od A do Z

Zamocować ościeżnicę drzwi na górnym końcu.

Zamontować skrzydło drzwi i wyrównać, aby
uzyskać odpowiedni luz.

Wypełnić łączenia.

Zasadniczo drzwi i okna Forster są
dostarczane w miejsce docelowe jako

Wykonać boczne otwory na kołki.

kompletnie zmontowane elementy. Należy je
przechowywać w taki sposób, aby zapobiec
ich przechylaniu i zsuwaniu, a także należy je

Zamocować ościeżnicę drzwi.

Zamocować ościeżnicę drzwi.

chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Należy sprawdzić wymiary ościeżnicy drzwi i
otworu ściennego. Ościeżnicę drzwi należy
wyrównać w otworze ściennym w pionie i
poziomie po sprawdzeniu wycięcia. Na
górnym końcu należy też wykonać otwory na
kołki.

Instalacja od A do Z
Jeżeli skrzydła drzwi są dostarczane bez szyb, należy je zamontować, a następnie
umieścić na bloczkach pozycjonujących z twardego drewna lub na materiale, takim
jak płyta ogniochronna Promatect H.

Bloczki pozycjonujące.

Instalacja ze stabilizacją przekątnej.

Skrzydło drzwi musi być ustabilizowane na swojej przekątnej, aby móc
przenosić obciążenie i uniemożliwiać obniżanie wskutek codziennego
użytkowania.

Instalacja od A do Z

Procedura mokrego szklenia (bez przylgi skierowanej na zewnątrz):

Procedura suchego szklenia (z przylgą na zewnątrz):

• Wyczyścić przylgę szybową.

• Wyczyścić wrąb szybowy.

• Przed włożeniem szyby: wyczyścić przylgę szybową, w tym listwy
przyszybowe.

• Przykleić uszczelkę szybową nr art. 985302 do krawędzi profilu

• Przykleić paski uszczelniające we właściwym miejscu
(krawędzie i listwy przyszybowe) nr art. 988002 - 006.

(tuż przed włożeniem szyby).
• Usunąć folię zabezpieczającą.
• Spryskanie paska butylowego wodą ułatwi precyzyjniejsze umieszczenie
szyby. Nie należy płukać dodatkiem. Nie wolno stosować wody z mydłem.

• Umieścić podpory szyb na aluminiowych podporach nr
art. 986701 - 702.
• Zgodnie z instrukcją, wkładać szybę i amortyzować ją

• Ustawić podpory szyby na stalowych podporach.
• Wkładać szybę i amortyzować ją bez wywierania nacisku zgodnie z instrukcją.
• Zamocować listwy przyszybowe we właściwym miejscu.
• Po wyschnięciu wody między szybą a taśmą uszczelniającą ponownie
utworzy się połączenie klejowe.

bez wywierania nacisku.
• Zamocować listwy przyszybowe we właściwym miejscu.
• Zaaplikować masę uszczelniającą.
• Wygładzić masę uszczelniającą.

• Wcisnąć taśmę uszczelniającą szklenia wewnętrznego nr art. 905385 - 387
we właściwe miejsce (w przypadku docinania na wymiar pozostawić
dodatkowo 1% długości).

Suche szklenie.

Mokre szklenie.

Instalacja od A do Z

Złącze na zawiasach można regulować na wysokość i na
boki za pomocą narzędzia prostującego w celu regulacji jego
zlicowania i luzu.

Aby dostosować luz, umieścić narzędzie w dolnej części
zawiasu.

Upewnić się, że ramię dźwigni jest całkowicie dokręcone.
Ustawić odpowiednią pozycję głowicy i dokręcić ją. Używać
ostrożnie, aby nie uszkodzić farby.
Aby skorygować zlicowanie, umieścić narzędzie w górnej

części zawiasu.
Za pomocą klucza imbusowego nr 5 obrócić wklęsłą

Aby dokonać regulacji na wysokość, poluzować nakrętkę
zabezpieczającą za pomocą klucza imbusowego nr 6.

nakrętkę zabezpieczającą i przesuwać skrzydło drzwi do
góry i dołu, obracając śrubę zawiasu. Po dokonaniu regulacji
na wysokość zamocować śrubę z użyciem nakrętki
zabezpieczającej. Klucze imbusowe znajdują się w
zestawie.

Skrzydło drzwi musi być „zablokowane” lub
„równomiernie dociśnięte u dołu” na swojej
przekątnej, aby móc przenosić obciążenie i
uniemożliwiać opadanie wskutek
codziennego użytkowania. Należy
przestrzegać wymagań producenta szyb
oraz przepisów dotyczących projektowania
i nadzoru. Bloczki pozycjonujące i zawiasy
należy regulować w taki sposób, aby luz
między skrzydłem a ościeżnicą drzwi był
równomierny. Należy pamiętać, że luz jest
różny w zależności od systemu profili.
Prawidłowe wymiary należy określić na
podstawie odpowiedniej dokumentacji
producenta.

Instalacja od A do Z
W zależności od kryteriów instalacji należy zamontować samozamykacz.
Samozamykacze są dostarczane oddzielnie. Należy przestrzegać opisu
dostawcy. Forster zaleca marki Dorma i GEZE. Te dwa wysokiej jakości
systemy zostały uwzględnione w naszych planach detali. Klamki należy
zamontować po wykonaniu szklenia.

Montaż samozamykacza.

Montaż klamki.

Kontrola końcowa
• Sprawdzić zawiasy pod kątem ścisłego przylegania.
• Sprawdzić, czy uszczelka przylgowa została prawidłowo zamocowana przez
dociskanie.
• Sprawdzić, czy rygiel został nasmarowany.
• Sprawdzić drzwi pod kątem poprawnego automatycznego zamykania.
• Sprawdzić skuteczność funkcji antypanicznej w drzwiach
dwuskrzydłowych; sprawdzić drzwi pod kątem skoordynowanego
zamykania skrzydeł oraz działania blachy zaczepowej blokady
elektrycznej.

