INSTRUKCJA MONTAśU
PARAPETÓW PODOKIENNYCH WEWNĘTRZNYCH TYPU POSTFORMING
PRODUKCJI JUAN
1. Wnęki do obsadzania parapetu:
Ścianę podparapetową naleŜy pozostawić na rzędnej – 55 mm w stosunku do przewidywanej górnej
płaszczyzny projektowanego parapetu. Filarki okienne powinny mieć takie wnęki, które zapewniałyby
swobodne obsadzanie końców parapetu.
2. Wymiary parapetu:
− minimalna długość parapetu powinna być równa co najmniej szerokości otworu okiennego
powiększonej o długość końców obsadzonych w murze, tzn. minimum 2x5 cm,
− minimalna szerokość parapetu powinna być równa szerokości ściany podparapetowej,
− maksymalna odległość, na jaką moŜe być wysunięty parapet poza lico ściany, wynosi 160 mm.
3. Rozmieszczenie punktów podparcia:
Parapet podparty jest końcami wpuszczonymi w filareki otworu okiennego oraz na podpórkach stalowych
osadzonych w ścianie podparapetowej, rozmieszczonych w odstępie max. 60 cm od lica filarka i max. 50
cm pomiędzy sobą.
Podpórki naleŜy wykonać z blachy stalowej np. ST 0 o grubości 3 ÷ 4 mm – ocynkowanej lub
zabezpieczonej przed korozją:
− długość równa się minimalnej szerokości parapetu pomniejszonej o ok. 5 cm i nie mniejsza niŜ
10 cm,
− szerokość stopki dolnej i górnej min. 5 cm. W stopkach naleŜy nawiercić otwory na wkręty do
drewna w odstępach 20 mm w dwóch szeregach mijankowo,
− wysokość podpórki – 10 cm.
4. Zabezpieczenie krawędzi odkrytych parapetu:
Odkryte krawędzie parapetu naleŜy okleić obrzeŜem lub paskiem laminatu dekoracyjnego przy uŜyciu
kleju wodoodpornego lub uszczelniacza poliuretanowego.
Przy obróbce wykańczającej nie moŜna dopuścić do powstawania szczeliny na krawędzi styku obrzeŜa z
laminatem dekoracyjnym i papierem przeciwpręŜnym.
5. Wymagania dotyczące materiałów.
Stosowane do montaŜu i uszczelnienia środki oraz materiały powinny posiadać aktualne atesty
Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej.
6. Czynności montaŜowe:
a) dociąć parapet na Ŝądany wymiar oraz zabezpieczyć odkryte krawędzie przed zawilgoceniem;
b) do lewej strony parapetu przykręcić wkrętami do drewna Ø 3 mm podpórki stalowe;
c) zabezpieczyć parapet przed uszkodzeniami w trakcie prac montaŜowych;
d) ustawić parapet w odpowiednim połoŜeniu i zaklinować;
e) zabetonować gniazda podpórek oraz wypełnić zaprawą cementowo – wapienną wnęki w filarkach
okiennych;
f) po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości (po 24 h) wypełnić przestrzeń podparapetową pianką
montaŜowo – uszczelniającą lub szczeliwem syntetycznym (wodoodpornym);
g) styk parapetu z licem ściany wypełnić zaprawą na głębokość ok. 4 cm;
h) zdjąć folię ochronną;
i) styk parapetu z filarkami oraz ościeŜnicą okna pokryć silikonem.
Sposób przeprowadzenia montaŜu powinien być zgodny z zasadami sztuki budowlanej.
Produkt nadaje się do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!!!

