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INSTRUCTIUNI DE MONAJ
1. Pregatirea locului unde va fi montata usa: indepartarea tocului existent,
curatarea si realizarea cotei. Pentru un motaj optim recomandam un gol de
zidarie mai mare cu 2 cm pe fiecare latura, atat pe inaltime cat si pe latimea
usii.

2. Pozitionarea usii in golul de zid si fixarea pentru inceput cu pene din lemn.
Se verifica si se corijeaza verticaliatea cu ajutorul unei nivele cu bula de aer
dupa care se se inchide si se deschide usa de mai multe ori verificandu-se
functionalitatea ei. Usa este bine pozitionata cand functioneaza fara sa agate
cand se deschide, fara sa opuna rezistenta cand se inchide si cand foaia de usa
se inchide pe tot ansamblul tocului fara sa ramana niciun luft intre foaie si toc.
Deasemenea trebuie ca in orice pozitie deschis foaia de usa sa ramna pe loc.
NU demontati usa si nu departati tocul de foia de usa.
Usa NU se monteaza niciodata direct pe polistiren.
In cazul in care intre pervazul usii si peretele din caramida se interpune
polistirenul folosit pentru izolatia casei, se va decupa polistirenul astfel incat
pervazul usii sa fie in contact direct cu peretele din caramida.

3. Dupa ce v-ati asigurat ca usa e montata drept si functioneaza corect
scoateti dopurile de pe toc. Prin gaurile de pe toc se fixeaza usa in perete cu
dibluri metalice iar apoi se pun dopurile la loc si se continua fixarea usii cu
spuma poliuretanica in toata cavitatea interioara a tocului. Se foloseste spuma
atat pentru o fixare suplimenara cat si pentru izolare.
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Recomandam folosirea a minim doua tuburi cu spuma pentru usile intr-un
singur canat si minim trei tuburi cu spuma pentru usile in doua canate.
Daca usa va fi montata prin sudura recomandam o atentie sporita astfel incat
tocul sa nu fie atins de sudura iar fierul beton folosit sa fie sudat pe suportii cu
care este prevazut tocul usii la interior.

4. Auxiliarele pe care le primiti separat sunt manerul si contrapiesa de reglaj de
la broasca. Va recomndam sa monati mai intai manerul pentru a va ajuta sa
inchideti si sa deschideti usa iar apoi sa montati contrapiesa de reglaj pe toc
astfel incat inchiderea usii sa se faca etans fara sa ramana niciun luft. Asiguativa ca patratul a intarat in ambele piese si apoi blocati-l cu surubul de blocaj.
5. Recomandari:
NU deschideti imediat usa dupa montaj, lasati sa se intareasca spuma.
Daca ati scapat spuma pe toc nu o curatati imediat, lasati-o sa se intareasca si
apoi indepartati-o.
Daca faceti zidarie si murdariti cu mortar suprafata usii/tocului, dati cu multa
apa. Daca mortarul s-a uscat umeziti bine si indepartati usor evitand
zgaraieturile.
Montajul usii va fi efectuat doar de persoane calificate care respecta normele de
PSI si Protectia Muncii.

Sculele si uneltele folosite sunt urmatoarele: rotopercutor, masina de gaurit,
flex, ciocan, nivela, etc.
Alte materiale necesare: dibluri metalice, spuma poliuretanica, pene din lemn.
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