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NÁVOD NA OCHRANU
A MONTÁŽ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ Z MASIVU
Zboží nesmí být skladováno, montováno, nebo používáno v prostředí s vysokou relativní vlhkostí
uvnitř neodvětrané stavby, protože způsobí zvětšení objemu zárubní a tím mohou vzniknou problémy s
jejich funkčností. Důležité je důkladné odvětrání stavby. Nikdy nedávejte zárubně do nově
vymalovaných nebo rekonstruovaných místností, dokud vlhkost vzduchu místnosti neklesne na běžnou
úroveň. Doporučujeme svěřit provedení povrchové úpravy odborné natěračské a montážní firmě,
která Vám zajistí dokonalou ochranu Vašich zárubní a převezme za tuto práci záruku. V případě
zhotovení povrchové úpravy zákazníkem, nenese výrobce záruky za vady vzniklé důsledkem
neodborného nátěru. Vlastní montáž se musí provádět až po konečné povrchové úpravě výrobku dle
návodu na montáž.
1. Je nutné natřít nebo nalakovat zárubně před montáží a osazením !!! Při nanášení nátěru se řiďte
doporučeným postupem od dodavatele nátěrové hmoty. Používejte zásadně kvalitní nátěrové hmoty, které
jsou určeny pro vnější použití. Naneste nejméně tři vrchní nátěry. Pamatujte, že na všechny hrany
polodrážek musí být naneseno tolik nátěru, jako na plochy zárubní, a zvláštní pozornost je potřeba
věnovat místům, kde jsou ukončena vlákna dřeva, neboť toto jsou místa, kde snadno pronikne vlhkost .
Nepoužívejte vosky, politury (leštidla) nebo oleje, tyto materiály zárubně dostatečně neochrání.
Vystupující reliéfy textury dřeva, zvláště u vodou ředitelných nátěrových hmot nejsou považovány za
povrchové vady.
3. Vlastní montáž rámové zárubně provedeme tak, že vložíme rámovou zárubeň do otvoru a pomocí
vodováhy a klínků usadíme a zafixujeme proti pohybu. Překontrolujeme svislou a vodorovnou rovinnost
a pravoúhlost osazení zárubně změřením obou úhlopříček. Rozdíl naměřených hodnot nesmí být větší
než 3 mm. Dále pomocí ocelových šroubů (turbošroubů),nebo montážních plechů (pro ukotvení z boku)
zafixujeme zárubeň ve falci (nejlépe pod těsnící gumu),nebo z boční plochy ostění,a to po svislých
stranách do zdi. Vzdálenost mezi kotvícími šrouby by měla být max. 60 cm (případně podle obrázku
s uvedenými montážními vzdálenostmi).Vložíme opatrně vzpěry,proti prohnutí zárubně směrem
dovnitř,při tuhnutí montážní pěny. Dbáme na to, abychom nepohnuli se zárubní, pro jistotu opět
překontrolujeme. Vypěníme montážní pěnou dutiny mezi zárubní a zdivem nepřetržitě v celé délce. Po
vytvrzení pěny ořízneme nožem zbytky ztuhlé pěny, nasadíme a zkontrolujeme funkčnost celého
kompletu, popř. seřídíme závěsy a protiplech . Montáž se provede před konečnými omítkami a fasádou,
které zakryjí spáru mezi zdivem a zárubní. Před provádění zednických prací je nutno provést pečlivé
překrytí bočních ploch zárubně vhodnými prostředky, aby se zabránilo případnému poškození celistvosti
nátěru .
4. Zárubně je potřeba pravidelně udržovat, aby se zabránilo poškození nátěrové hmoty, která chrání proti
vlhkosti a deformaci dřeva. V případě zjištění porušení celistvosti povrchu nátěru je nutné provedení
nového nátěru.
5. V případě reklamace bude změřena současná vlhkost zárubní, stěn a vzduchu, posouzena vlastní
montáž, umístění a dokonalost provedené povrchové úpravy. Při naměření větší vlhkosti a vhodnosti
použití než je dáno jakostní normou firmy Vltavín obchodní s.r.o. č. VJP 01-74-98 nebude na reklamaci
brán zřetel.
Záruka na zárubeň je 24měsíců ode dne prodeje.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození kupujícím, nesprávnou montáž a nevhodné
uskladnění.
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