INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PPOŻ. TM62 EI
1. Montaż drzwi i ścianek – wymagania ogólne.
Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowują swoje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne pod
warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonany montaż elementu w murze.
Na prawidłowe wbudowanie konstrukcji w mur wpływ ma poprawne wykonanie następujących czynności:
− sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze,
− ustawienie konstrukcji w otworze,
− zamocowanie ościeżnicy i wykonanie izolacji ościeżnicy,
− wyregulowanie zamontowanej konstrukcji.
Konstrukcje aluminiowe należy mocować do ścian budynku w sposób bezpośredni za pomocą
stalowych kołków rozporowych min.Ø 10mm, systemowymi kotwami, śrubami lub wkrętami stalowymi
min. Ø 5mm (M5) w odstępach nie większych niż 600mm, a ich odległość od naroży nie może przekraczać
250mm natomiast od słupków 200mm.
Szczeliny powstał e między konstrukcją, a murem należ y wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości
3
min. 70kg/m lub innym ognioodpornym wypełniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach
ppoż.,
a następnie zamknąć niezapalnym materiałem (np. płytą gipsowo-kartonową typu F, tynkiem cementowowapiennym, masą ognioodporną, kształtownikiem aluminiowym, kształtownikiem stalowym lub obróbką
blacharską).
Montaż konstrukcji na budowie powinien odbywać się w temperaturze min. 5°C. Konstrukcja w trakcie
montażu powinna być zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych takich jak: woda, śnieg,
wszelkiego rodzaju zaprawy budowlane, pył budowlany.
2.

Wytyczne montażu konstrukcji przeciwpożarowych.

Ścianki i drzwi systemu TM62 El klasy El 15 i EI30 mogą być mocowane do:
• ścian z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 12 cm,
• ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 12 cm,
• ścian z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 12 cm,
• ścian lekkich gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI30.
3. Konserwacja.
Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką lub gąbką przy użyciu
delikatnych środków myjących (pH5÷8). Nie należy używać płynów na bazie związków alkaicznych lub
kwasów, które mogą spowodować uszkodzenie powłok tlenowych. Nie należy również stosować
materiałów ściernych, ścierek z włóknem metalicznym itp. Powierzchnię po myciu należy dokładnie spłukać
czystą wodą. Częstotliwość czyszczenia zależy od lokalizacji budynku i agresywności środowiska.

4. Przykłady zabudowy.

