BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET
A beépítést mindig egy pontos felmérés, és gyártás előzi meg. Amennyiben a felmérés pontatlan, és a nyílászáró
kisebb vagy nagyobb, abban az esetben a falkávát pótolni, vagy vésni szükséges a nyílászáró pontos elhelyezéséhez, és szigetelhetőségéhez.
1. A nyílászárónak mindig kisebbnek kell lennie, mint a falkávának, minimum 20 mm-el, szélességében és
magasságában egyaránt, a megfelelő szigetelőanyag kitöltés végett. Bejárati ajtónál a magasság lehet 10
mm-is, mivel a küszöb alatt nem hab kitöltés van, hanem a burkolólap zár neki, és az szigeteli.
2. A műanyag nyílászárót tokon keresztül kell rögzíteni a falkávának megfelelő kötőelemmel. A rögzítés mindig
pánt alatt történjen, „a tokon kiképzett szerelő furaton keresztül” vagy a záródási pontoknál. A rögzítés
távolságát és sűrűségét a nyílászáró mérete határozza meg, de minimum 400 mm legyen a távolság, a két
rögzítési pont között. A furatok elhelyezésének rajza a mellékleten található!
3. A Furatok elhelyezése után a nyílászáró tokját a falkávába helyezzük. Ékekkel beállítjuk vízszintesbe, és
függőlegesbe, megmérjük az átlóját. Nagyon fontos, hogy a beállítás pontosan történjen, különben a
nyílászáró nem fog megfelelően nyílni vagy zárni.
4. A nyílászáró beállítása után kifúrjuk a nyílászáró tokján keresztül a kötőelem helyét. A kötőelem a falkávától
függően lehet acél vagy műanyag dűbel, beton csavar, önfúrós acél csavar, stb. Rögzítjük a csavarral a
nyílászáró tokját ügyelve annak épségére. Pl.: Ne húzzuk szét a tokot az eredeti mérethez képest, illetve figyelni
kell a vízszintes, és függőleges beállítások megtartására.
5. A rögzítés után, feltesszük a tokra a szárnyat, ha a nyílászárónk nyíló funkciós, és a kitöltési hézagot purhabbal kitöltjük. Vigyázni kell a hab mennyiségére, mert a kitöltés után a purhab agresszíven bedagad a falkáva és
a nyílászáró közé. Ha túl sok a hab az összenyomhatja a nyílászárót, akár el is törheti azt. Ha kevés, akkor nem
lesz meg a megfelelő légzárás.
6. A purhab kötése után, -ami kb. 24 óra- kivesszük a hézagoló ékeket, és annak a helyét pótoljuk.
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