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Foi de uşă

Instrucţiuni de montaj

Foi de uşă

Ştiinţa materialelor - Bine de ştiut
Lemnul este un produs natural

1

Materialele naturale dispun de caracteristici şi detalii foarte particulare.
Lemnul reacţionează la umezeală
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Vă rugăm transmiteţi aceste instrucţiuni de montaj clientului final!

Dacă tocurile de uşă sunt depozitate într-un mediu prea umed sau sunt
montate într-un spaţiu de construcţie prea umed, aceasta poate duce
la deformarea şi umflarea lemului/materialelor lemnoase. În special cartonul absoarbe umezeală. De aceea depozitaţi tocul întotdeauna culcat
pe un pat de patru lemne puse dedesubt sau pe o placă de aşezare şi
nu îl amplasaţi lângă pereţi umezi. Vă sfătuim să nu efectuaţi montarea
în spaţii cu o umiditate a aerului care trece de 65%. Ţineţi cont mai ales
de gradul de umiditate din clădirile noi.
Lemnul are nevoie de îngrijire
Pentru curăţarea uşilor este suficientă în cele mai multe cazuri o lavetă
uşor umezită, deoarece umezeala puternică poate pătrunde în lemn.
Lemnul se decolorează în cazul expunerii la lumina solară şi al stropirii
cu apă. În plus, autocolantele pot determina modificări de nuanţă a culorii. Şi adezivii şi solvenţii atacă suprafaţa (atenţie la autocolante, benzi
adezive ş.a.). Evitaţi de aceea soluţiile de curăţare corozive şi agenţii
abrazivi. Dacă îngrijiţi uşile ca pe o piesă de mobilier, vă veţi bucura
multă vreme de ele.

ATENŢIE:

ATENŢIE:

Înlocuirea broaştelor:

La uşi cu exigenţe ridicate la montaj trebuie să respectaţi întocmai
instrucţiunile de montaj mai cuprinzătoare ataşate separat, deoarece
montajul are o influenţă decisivă asupra funcţionării elementelor (de
exemplu MA-1007 pentru elemente RC 2).

Dacă înlocuiţi mai târziu broasca demontabilă printr-un alt produs, acest lucru poate să determine o ştemuire ulterioară a frezării de la corpul broaştei.

Deformarea uşilor:
Dacă expuneţi uşi din materiale lemnoase unui climat umed, trebuie
să luaţi în calcul umflări şi deformări. Clima ideală, care acţionează pe
termen lung asupra uşii, nu ar trebui să depăşească la o temperatură
a aerului între +15°C şi + 20°C, o umiditate relativă a aerului de 60%.
Pentru montarea în clădiri noi sunt valabile următoarele: Valorile climatice
indicate mai sus pot fi depăşite în clădiri noi şi în cazul montării timpurii
prin umiditatea de construcţie ridicată. Astfel pot apărea pentru scurt
timp deformări mai pronunţate, chiar dacă au fost folosite uşi adecvate.
În acest caz ar trebui să verificaţi deformarea abia după ce încălziţi o
perioadă spaţiul, deoarece, din experienţă, odată ce scade umiditatea
relativă a aerului se reduce şi deformarea. Pentru evaluarea deformării
uşilor montate se au în vedere cei 4 mm stabiliţi prin normele de calitate
şi examinare RAL drept deformarea maxim admisă. Condiţia este ca
uşile să fie adecvate pentru factorii climatici de la locul de amplasare,
iar elementul să nu fie supus unor solicitări speciale.

Utilizarea neconformă destinaţiei:

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice

Cuprins

Prin utilizarea sau montarea necorespunzătoare poate să se
ajungă printre altele la următoarele deteriorări ale obiectului
sau la accidentări:
Urme de frecare în zona podelei prin foi de uşă lăsate
Tocirea metalului prin balamale neîntreţinute sau deteriorate
Deteriorări la uşă şi toc prin solicitări extreme (copii care se joacă,
trântire prin rafale de vânt)
Pericol de strivire la falţul uşii şi la luftul la podea.
Accidentări la spargerea de sticlă float normală. Recomandăm montarea geamului de siguranţă format dintr-o singură foaie de sticlă (ESG).
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Montarea feroneriei
Modul corect de îngrijire a uşii/tocului dvs.
Tratarea suprafeţelor
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Reglarea balamalelor şi a contraplăcii pentru broască
Instrucţiuni de îngrijire pentru foi de uşă laminate
Instrucţiuni de îngrijire pentru foi de uşă lăcuite
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Ajustarea luftului la podea.
Prin toleranţe care pot să apară (la toc, foaia uşii şi din montaj) conform
DIN 18 101 este permis să apară un luft până la podea (între foaia uşii
şi suprafaţa pardoselii) de până la 10 mm. În această situaţie, scurtaţi
tocul în mod corespunzător. Dacă scurtaţi foaia uşii, faţetaţi ulterior cantul pentru ca să nu se desprindă stratul de acoperire.

Întreţinere
Toate elementele de feronerie, care sunt permanent în mişcare, trebuie
verificate în mod regulat şi dacă este cazul unse (cu excepţia balamalelor
care nu necesită întreţinere, la care alunecă metal pe plastic). Vizate sunt
de exemplu: piedica închizătorii şi zăvorul; balamalele (partea de sus sau
de jos). În absenţa întreţinerii pot apărea daune cauzate de tocirea metalului sau funcţionarea defectuoasă.

Garanţie
Influenţa luminii ultraviolete asupra furnirului, lacului şi a suprafeţei foliei
Sub influenţa razelor ultraviolete (a luminii ultraviolete) suprafeţele pot
suferi modificări de aspect. Aceste modificări sunt considerate normale
şi nu pot face obiectul unor reclamaţii.

Nu se oferă garanţie în cazul efectuării unor ajustări ulterioare
Nu preluăm răspunderea pentru daune (ca de exemplu fisuri pe
suprafeţe sau pe canturi), cauzate de efectuarea unor ajustări ulterioare necorespunzătoare, cum ar fi finisarea prin rindeluire şi tăierea cu
fierăstrăul.

INFORMAŢIE:
Informaţii ifz "Montarea corectă a uşilor de interior", "Deformarea uşilor
de interior", "Uşa fonoizolantă".

Ce conţine livrarea
De ce aveţi nevoie
Pregătirea lucrului

Ce contine livrarea:

De ce aveţi nevoie

Foaie de uşă cu broască încastrată (standard Buntbart), cheie
şi părţile superioare ale balamalelor

Montarea foilor de uşă:

Pregătirea lucrului

Montarea feroneriei:

Înainte de agăţarea în toc, înşurubaţi, dacă este necesar, balamalele uşii, una până la două rotaţii. Distanţa faţă de uşă ar
trebui să măsoare cca. 3 mm.

Fără probleme la rezultatul dorit

pilă pentru metal în caz de nevoie
şurubelniţă

i

La ce trebuie să fiţi în orice caz atenţi:
Vă rugăm verificaţi înainte de începerea lucrului aspectul,
funcţionarea şi existenţa tuturor componentelor.

şurubelniţă cu cap în cruce
şurubelniţă lată
bormaşină/şurubelniţă electrică
burghiu (diametrul vă este indicat în
instrucţiunile producătorului respectiv de
feronerie)

www.ifz-rosenheim.de sau www.guetegemeinschaft-innentueren.de
Aceste linii directoare reflectă printre altele stadiul tehnologic actual.
Aceste instrucţiuni de montaj au fost verificate de către ift Rosenheim în
privinţa plauzibilităţii, conform standardului tehnologic actual.
Numărul proiectului: 209 264668

Înaintea începerii lucrului
citiţi neapărat!

Reuşită în doi paşi
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A

Foi de uşă

Instrucţiuni de montaj

B

Montarea feroneriei

Paşii de montare:

Reglarea balamalelor şi a contraplăcii pentru broască

Reglajul fin al uşii poate fi realizat în trei locuri diferite:

Variante de feronerie:

Paşii de montare a feroneriei vă sunt indicaţi în instrucţiunile de montaj ale
producătorului respectiv de feronerie.

1.

1.
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1. Distanţa foaie de uşă-toc
Pentru a modifica presiunea de strângere a foii de uşă pe toc, puteţi să slăbiţi
părţile de jos ale balamalelor (toc) cu ajutorul unui şurub cu cap imbus şi să
le împingeţi sau să le trageţi în mod corespunzător faţă de toc.

2. Reglarea pe orizontală

Şuruburile filetate cu pas fin generează forţe uriaşe, prin care corpul broaştei poate fi eventual deformat prin comprimare. Strângeţi
şuruburile pentru fixarea feroneriei numai uşor, cu o şurubelniţă manuală. Înşurubarea prea strânsă poate duce la formarea unor adâncituri şi chiar crăpături ale suprafeţei şi poate afecta funcţionarea broaştei.

Pe contraplăci se găsesc aşa numiţii „pinteni“. Prin pilire ulterioară aceştia
permit închiderea cu uşurinţă a foii de uşă, deoarece, având în vedere toleranţele de fabricaţie, construcţie şi montaj, trebuie să existe posibilităţi de
ajustare. Această acţiune ţine de montajul normal şi nu poate face obiectul
unei reclamaţii.

Îndepărtaţi murdăria care nu este lipită
Ştergeţi suprafaţa cu un şervet umed şi detergent universal sau săpun
lichid. În locurile foarte murdare puteţi eventual aplica direct puţin detergent.
La suprafeţe structurate este indicat să ştergeţi pe direcţia lungimii.
Pentru murdărie puternică pe suprafeţe structurate puteţi folosi la
curăţare şi o perie moale (În această situaţie este indicat să procedaţi
cu mare grijă, deoarece perierea prea puternică poate dăuna suprafeţei
uşilor furniruite).
Suprafaţa curăţată ştergeţi-o apoi cu un şervet şi spirt sau soluţie de
curăţat ferestrele.
La urmă mai ştergeţi încă o dată cu o lavetă curată şi uscată.

ATENŢIE:
Curăţarea cu aparate mecanice (de exemplu, WAP, aparat de curăţat cu înaltă
presiune, maşini de curăţat ş.a.m.d) deteriorează suprafaţa definitiv. Utilizarea
lânii de oţel, a prafului abraziv, a bureţilor pentru frecat (de exemplu Scotch
Brite), a agenţilor abrazivi şi a altor mijloace asemănătoare nu este permisă,
deoarece acestea lasă în urmă pete lucioase pe suprafeţele de curăţat.

TIPUL DE PATĂ

Lemnul este un produs natural. Între modelul de suprafaţă a uşii şi cel livrat pot
exista diferenţe de culoare. Trunchiurile pentru furnir pot avea variaţii în privinţa
culorii şi a structurii. Există diferenţe chiar în cazul unuia şi aceluiaşi trunchi. Păstrăm unicitatea acestui material natural prin grijă maximă la selecţia şi prelucrarea
furnirurilor.

Posibilitate de vopsire:
Suprafeţele care permit vopsirea sunt destinate acoperirii cu lac, nefiind prevăzută
o tratare cu ceară, ulei sau lazură. Pot apărea pete sau culoarea poate fi absorbită
în mod neuniform. Dacă doriţi să aplicaţi pe uşă lazură sau baiţ, aceasta trebuie
comandată cu suprafaţa furniruită, pe care o doriţi, „brută". Înainte de tratarea suprafeţei trebuie şlefuite şi curăţate feţele.

Lăcuirea peste folii grund:
Urmele de grăsime sau praf pot determina probleme de aderenţă. De
aceea trebuie neapărat să curăţaţi suprafaţa înainte de prelucrarea
ulterioară cu detergenţi slabi (neutri sau pe bază de oţet), nu folosiţi solvenţi.
Continuaţi lucrul abia după uscarea integrală.

Uşă lăcuită/toc cu folie:
În concordanţă cu foile de uşă lăcuite, tocurilor aferente li se aplică o folie finish pigmentată. Din cauza proceselor de fabricaţie diferite, nu sunt
excluse diferenţe minore în privinţa culorii, gradului de luciu şi aspectului
suprafeţelor, în ciuda verificărilor atente.

Bandă adezivă pentru vopsit:
Pentru acoperirea cu benzi adezive a suprafeţelor noastre (de exemplu în
caz de renovări) este indicat să folosiţi numai benzi adezive din hârtie. Dezlipiţi-le imediat după folosire. Benzile adezive mai puternice şi perioadele
lungi de acţiune a adezivilor aderenţi pot duce la deteriorarea sau modificarea suprafeţelor.

ÎNDEPĂRTARE OPTIMĂ CU

TIPUL DE PATĂ

urme de degete

urme de degete

grăsime, ulei, tălpi de pantofi

grăsime, ulei, tălpi de pantofi

funingine, nicotină

funingine, nicotină

tuş, cerneală

cafea, ceai, sucuri de fructe

cafea, ceai, sucuri de fructe

creioane de ceară, pix

creioane de ceară, pix

carioca

carioca

lacuri, clei*, adeziv

ojă

săpunuri de calciu**, depuneri
de calcar

săpunuri de calciu**, depuneri
de calcar

*

Anumiţi adezivi, mai ales adezivii cu două componente, nu mai pot fi îndepărtaţi
decât mecanic de pe suprafaţă, dacă s-au uscat.

**

Depunerile de calcar, care pot apărea de exemplu în băi, este indicat să le îndepărtaţi cu o soluţie de oţet cu o concentraţie de 10%. Aşa numitele soluţii anticalcar trebuie folosite cu foarte mare grijă, deoarece pot conţine substanţe puternic
corozive.

***

Pentru petele care se dizolvă greu este cel mai bine să folosiţi o soluţie de sare
de lămâie.

pete de rugină***

ATENŢIE:
Dacă folosiţi detergenţi puternici este indicat să faceţi mai întâi o probă într-o
zonă puţin vizibilă, înainte să trataţi suprafeţe mai mari.
După îndepărtarea petelor trebuie întotdeauna să mai spălaţi cu apă care
conţine puţin săpun lichid sau detergent şi după aceea să uscaţi prin ştergere.

ÎNDEPĂRTARE OPTIMĂ CU

detergenţi obişnuiţi
din comerţ****

Murdărie puternică:

Furnire:

Posibilităţi de reglare la contraplacă

Instrucţiuni de îngrijire pentru foi de uşă lăcuite

Soluţie specială pentru
curăţat graffiti

Ştergeţi apoi cu o lavetă curată şi uscată.

Pinten

Instrucţiuni de îngrijire pentru foi de uşă laminate/CPL

detergenţi universali

Ştergeţi suprafaţa cu o lavetă umedă şi cu detergent universal (detergent
neutru, cu oţet sau pe baza de săpun)

Tratarea suprafeţelor

3.
Pinten

Posibilităţi de reglare la foaia de uşă

Modul corect de îngrijire a uşii/tocului dvs.
Murdărie uşoară:

2.

3. Închiderea uşii

Montăm broaşte după DIN 18 251 cu orificii pentru fixarea feroneriei
după DIN 18 255.

i

Posibilităţi de reglare la toc

neofalină/alcool de
curăţat

IMPORTANT:

neofalină/acetonă

La montarea feroneriei şi eventuala găurire a foii de uşă pentru fixarea feronerie nu trebuie străpuns corpul broaştei. Prin aceasta
poate fi afectată funcţionarea broaştei. Acest lucru este valabil şi pentru aşchiile de lemn ce pot ajunge în broască. De aceea, vă rugăm,
îndepărtaţi aşchiile înainte să montaţi feroneria.

Pentru a deplasa foaia de uşă pe direcţie orizontală în toc, puteţi deplasa
foaia de uşă prin înşurubarea sau deşurubarea părţilor superioare ale balamalelor (foaia de uşă). Prin modificarea asimetrică a reglajului, foaia de uşă
poate fi ridicată sau coborâtă pe partea cu broasca.

sau rozetă

spirt denaturat/soluţie
de curăţat ferestrele

ATENŢIE:

cu placă

spirt denaturat/soluţie
de curăţat ferestrele

Mânere

**** Folosiţi un detergent uşor pe bază de săpun! Nu folosiţi agenţi abrazivil!

Înaintea începerii lucrului
citiţi neapărat!

