Ekspluatācijas īpašības un instrukcija!


Uzmanību! Durvju montāžu un uzstādīšanu noteikti, jāveic kvalificētam speciālistam.



Instrukcijas neievērošana un nekvalificētas darbības var radīt neatgriezeniskus durvju konstrukcijas bojājumus,
kas izslēdz iespēju saņemt garantijas pakalpojumus.



Pirms uzstādīšanas durvis uz 2-3 dienām jānovieto paredzētajā telpā aklimatizācijai.



Iekšdurvis jāuzstāda uz pilnībā ieklāta un tīra grīdas seguma, pēc pilnībā pabeigtas sienu/ griestu apdares!!!



Durvis glabājiet un uzstādiet sausā un labi ventilējamā vietā. Durvis jānovieto horizontālā stāvoklī. Durvis
novietojiet tā, lai
o

plaukti un citi glabāšanas apstākļi (metāla izstrādājumi utt.) nenodarītu bojājumu durvīm.

o

glabājiet tā, lai mitrums, mehāniskie un citi iemesli, nebojātu durvis.

o

kamēr nav pabeigti montāžas un citi sienu/griestu apdares darbi, durvis nedrīkst instalēt.



Lakoto un krāsoto durvju virsma ir jātīra ar drānas lupatiņu vai samitrinātu sūkli.



Nav ieteicams durvis uzstādīt tuvāk par 0.5 metriem no siltuma avota, kā arī telpās, starp kurām durvis ir
uzstādītas, uzturēt krasi atšķirīgu gaisa temperatūru un mitrumu.



Iekšdurvis jālieto telpā, kur iekšējās un ārējās (starptelpu) temperatūras svārstības ir max 5°C, temperatūrai
robežās no +10 C līdz +28 C



Durvju montāža ir kategoriski aizliegta pie neatbilstošiem telpas klimatiskajiem apstākļiem



Gaisa mitrumam telpā jābūt robežās starp 35%-55%, nepiemērots gaisa mitrums var radīt neatgriezeniskus
konstrukcijas bojājumus



Priedes KOKA durvis uzreiz pēc montāžas apstrādāt ar laku/ beici vai citu apdares līdzekli, lai durvis neuzsūc
telpā esošo mitrumu!

Nepieciešamie instrumenti un materiāli:
Līmeņrādis , skrūvgriežu komplekts , mērlente , stūrenis , urbju komplekts (1-8 mm diametrā) , koka ķīļi un spraišļi (var izmantot
stienīti ar šķērsgriezumu) , montāžas putas: 1 balons (750 ml) nepieciešams 2-3 durvju blokiem, būs vajadzīga arī elektriskā
urbjmašīna.
Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams pārbaudīt:
1) Durvju konstrukcijas komplektāciju
2) Durvju vērtnes un kārbas izmēru atbilstību sienas ailai (durvju blokam katrā pusē jābūt 1-2 cm montāžas spraugai)
Durvju kārbas (eņģu, slēdzeņu) montāžas secība:
1) Darbi jāveic uz gludas virsmas (uz galda vai grīdas)
2) Pirms salikšanas kārbas statņi jāpieslīpē atbilstoši spraugas izmēram starp grīdu un durvju vērtni, atstājot rezervi grīdas
segumam (kopumā 5-10 mm)
3) Ar atbilstošiem skrūvgriežiem nostiprināt durvju eņģes un slēdzeni paredzētajās vietās

Durvju bloka montāža sienas ailē:
1) Durvju virsmas aizsardzībai pret bojājumiem, uzstādīšanas laikā vēlams izmantot starplikas.
2) Ar ķīļu palīdzību nofiksēt kārbas augšpusi stūru savienojuma līmenī.
3) Izmantojot līmeņrādi, uzstādīt vertikāli kārbas statņus, apakšā nofiksējot tos ar ķīļiem.
4)

Nomērīt attālumu starp kārbas statņiem ailes augšdaļā un ar ķīļu palīdzību nofiksēt precīzi tādu pašu attālumu lejasdaļā
(slēdzenes pusē), iepretī apakšējiem ķīļiem uzstādot spraisli.

5)

Ar stūreņa palīdzību pārbaudīt kārbas iekšējos stūrus – nepieciešamības gadījumā pieregulēt tos ar ķīļu palīdzību.

6) Ielikt vērtni un pārbaudīt spraugu starp vērtni un kārbu – pie aizvērtām durvīm spraugai jābūt vienādai visā garumā un
pietiekamai, lai durvis varētu atvērt. Nepieciešamības gadījumā pieregulēt spraugu ar ķīļu palīdzību.
7) Pēc visu spraišļu uzstādīšanas vēlreiz pārbaudīt spraugu starp vērtni un kārbu.
8) Pārliecināties, ka durvis un slēdzene darbojas normāli – atstājot pavērtas durvis, tās pašas neaizveras ciet vai neatveras
līdz galam.
9) Lai izvairītos no regulācijas defektiem, līdz uzstādīšanas laika beigām ieteicams izvairīties no pilnīgas un vairākkārtējas
durvju atvēršanas līdz galam.
10) Nostiprināt kārbu ar montāžas putām, vienmērīgi aizpildot spraugu starp sienu un kārbu. Uzmanību! Nodrošināt, lai putas
nenokļūst uz durvju kārbas un vērtnes!
11) Putu pilnīgas sacietēšanas laiks atkarīgs no putu veida (norādīts uz flakona). Pēc attiecīgā laika beigām, akurāti izņemt
ķīļus, noņemt spraišļus un rūpīgi ar nazi nogriezt (notīrīt) putu atlikumus.
Durvju apmaļu un līstīšu montāža
1) Ja kārbas platums mazāks par sienas ailes platumu, ieteicams izmantot līstes.
2) Sadala līstes nepieciešamajā garumā un uzstāda tās durvju kārbas gropē, vairākās vietās nostiprinot ar montāžas putām.
3) Lai izvairītos no līstes deformācijas putām izplešoties, jāizmanto minimāls putu daudzums.
4) Pēc pilnīgas putu sacietēšanas var sākt apmaļu uzstādīšanu – pieliekt detaļas tām paredzētajā vietā un izdarīt atbilstošas
atzīmes.
5) Ar speciāla naža vai zāģa palīdzību jānozāģē apmales galus 45° leņķī.
6) Apmali nostiprina ar nagliņām, pirms tam izurbjot tām atveri 1 mm diametrā.

