Tocuri

Instrucţiuni de montaj
Şablon de găurit pentru fixarea în perete

Ştiinţa materialelor - Bine de ştiut

la uşi grele începând de la 40 kg

Lemnul este un produs natural

Pentru fixare suplimentară în perete, găsiţi în
magazinele de profil un
şablon de găurit special.
Cu acesta, tocurile pot fi
fixate fără a pierde mult
timp. Vă recomandăm să
efectuaţi o fixare suplimentară în perete la toate tocurilor pentru uşi din
sticla sau uşi cu umplutură din placă aglomerată.

Şablon

Vă rugăm transmiteţi aceste instrucţiuni de montaj clientului final!
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Tocuri

Materialele naturale dispun de caracteristici şi detalii foarte particulare.

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.

Cuprins

Lemnul are nevoie de îngrijire

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 furnirelor.

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 toc lazură sau baiţ,
acesta trebuie comandat 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 cu detergenţi slabi (neutri sau pe bază
de oţet) înainte de prelucrarea ulterioară, 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. La tocurile albe tăietura din rostul de îmbinare este
uşor marcată şi vizibilă ca o tăietură fină.

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.

Sfatul expertului:
Îndepărtaţi profilul de etanşare înainte de tratarea suprafeţei tocului şi trageţi-l
înapoi abia după ce suprafaţa s-a întărit complet, deoarece altfel se va lipi.

Ce conţine livrarea
De ce aveţi nevoie
Pregătirea lucrului
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Asamblarea tocului de uşă
Cunoştinţe practice:
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Montarea uşilor grele/uşilor rustice
Fixarea şipcilor de mascare
Transport în stadiu asamblat

Secţiune transversală la fixarea în perete

Furnire:
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Lemnul reacţionează la umezeală

Pentru curăţarea tocurilor 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 caustice şi agenţii abrazivi. Dacă îngrijiţi tocul ca
pe o piesă de mobilier, vă veţi bucura multă vreme de el. Alte instrucţiuni de
îngrijire găsiţi în instrucţiunile noastre de montaj pentru foi de uşă.

Tratarea suprafeţelor

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice

Instrucţiuni de montaj

ATENŢIE:
La tocuri 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).

Garanţie

Montarea tocului în golul din perete
Instrucţiuni pentru aplicarea spumei
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Ştiinţa materialelor - Bine de ştiut
Tratarea suprafeţelor
Garanţie
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Montarea produselor cu defecte
Vă rugăm, controlaţi produsele înainte de asamblare/montare în vederea
unor eventuale defecte. Componente defecte pot fi înlocuite fără probleme
în această etapă. Înlocuirea după asamblare, respectiv acoperirea costurilor
rezultate sau a costurilor de montare nu mai este posibilă ulterior. Nu prelucraţi
piesele cu defecte sesizabile, vă rugăm, adresaţi-vă furnizorului dumneavoastră.
Montarea tocului în perete nu se înscrie în sfera noastră de acţiune şi excludem
orice garanţie pentru aceasta. Modalitatea de montare descrisă aici este una
dintre mai multe posibile. Are doar caracter de recomandare. Eventuale revendicări juridice nu pot decurge din această recomandare.
INSTRUCŢIUNE DE ÎNTREŢINERE:

X

De ce aveţi nevoie

Ce contine livrarea:

Pentru asamblarea tocului de uşă:

împachetate după model

1 x toc transversal
într-un carton separat!
1 x înveliş ornamental transversal
2 x înveliş ornamental perpendicular
1 x partea cu contraplacă având contraplaca încastrată
1 x partea cu balamale inclusiv părţile inferioare ale balamalelor
1 x pungă material
1 x instrucţiuni de montaj

şurubelniţă lată
şurubelniţă cu cap în cruce
adeziv PVAC
4 mm imbus
Pentru montarea tocului de uşă:

Pregătirea lucrului
Aveţi nevoie de 2 capre cu baza curată precum şi de un loc curat pentru
aşezarea tocului asamblat.

Fără probleme la rezultatul dorit
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La ce trebuie să fiţi în orice caz atenţi:
Vă rugăm verificaţi înainte de începerea lucrului aspectul, funcţionarea şi
existenţa tuturor componentelor.
Ţineţi cont că după încleiere (la asamblare) respectiv aplicarea spumei (la
montare) nu mai pot fi efectuate corecturi.

ciocan
nivelă (60 cm şi 180 cm lungime)
şpraiţuri
pene
plăcuţe de lemn
spumă de montaj
material pentru rosturi (de exemplu silicon)

Nu scoateţi capacul de protecţie!
Datorită capacului de protecţie, părţile inferioare ale
balamalelor dumneavoastră nu vor necesita întreţinere.

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

Start!

A

B

Asamblarea tocului de uşă
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1
Aşezaţi componentele despachetate ale tocului pe un
blat de lucru. O bază de carton împiedică zgârierea suprafeţei.

3

Îndepărtaţi părţile inferioare
ale balamalelor, dacă sunt
inserate, aşezaţi după aceea componentele tocului cu
învelişul fălţuit în jos pe
blatul de lucru.

Pentru a creşte fermitatea
conexiunii, vă recomandăm
să aplicaţi înainte de îmbinare clei pentru lemn pe ambele
părţi ale suprafeţelor rostului.
Îndepărtaţi adezivul PVAC
care dă pe dinafară cu o lavetă umedă.

5

4
Introduceţi conectorii excentri în găurile prevăzute
pentru aceasta şi strângeţi-i
cu o şurubelniţă lată. Verificaţi rostul şi corectaţi dacă
este cazul.

În această etapă, poziţionarea poate fi corectată cu
uşurinţă prin deplasarea elementelor unul faţă de celălalt. Verificaţi cu degetele
dacă suprafeţele se îmbină
etanş.

Introduceţi şuruburile şi şaibele şi fixaţi-le cu piuliţele cu
gheare. Înainte de a strânge definitiv şuruburile
trebuie să fiţi atenţi ca
elementele tocului să se
îmbine perfect etanş.

şurub cu şaibă şi piuliţă cu gheare

Montarea tocului de uşă în golul din perete
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1

6

Tocul de uşă şi componentele sale în schemă:

Aşezaţi tocul asamblat în golul din perete. La pardoseli
dure vă recomandăm să puneţi dedesubt 3mm, pentru
a preveni daune cauzate de
umezeală care vine de jos
(de exemplu apă de la curăţenie). Materialul pe care
îl puneţi dedesubt trebuie
să fie mai intrat înăuntru
faţă de cantul vizibil, pentru
ca rostul care se formează
să poată fi sigilat ulterior
cu silicon.

1

3

Fixaţi după aceea tocul sus
cu pene orizontal şi perpendicular.

Verificaţi latura orizontală cu
nivela şi corectaţi dacă este
cazul.

5

4
Cu o nivelă potriviţi cele două
laturi perpendiculare ale tocului, respectaţi dimensiunea falţului tocului pe lăţime.

Căptuşiţi acum crăpătura
dintre perete şi toc la nivelul balamalelor şi contraplăcii cu plăcuţe de lemn.

INSTRUCŢIUNE:
Ţineţi cont în ce priveşte folosirea materialului de
pus dedesubt (punctul 1), că 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. Aici tocul trebuie eventual scurtat în mod
corespunzător. Este posibil şi este permis ca tocurile să fie deplasate pe direcţia lăţimii foii de uşă şi
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pe direcţia grosimii peretelui. Verificaţi din timp (vezi
punctul 6 şi 8) poziţionarea corectă. Agăţaţi uşa şi
verificaţi funcţionalitatea ei. Prin aşezarea de şpraiţuri pot fi efectuate corecturi pe direcţia lăţimii uşii.
Pentru corecturi pe direcţia grosimii peretelui, tocul
trebuie împins pe poziţie şi ţinut prin şpraiţuri acolo.
Dacă nu corectaţi aici, uşa nu se va închide bine mai
târziu sau vor trebui efectuate lucrări de rectificare.

6
Aşezaţi şpraiţuri la nivelul
plăcuţelor de lem. O eventuală deplasare trebuie orientată pe direcţia lăţimea uşii/
grosimea peretelui, deoarece
altfel uşa nu se închide sau
nu stă corect. Sfat: Dacă folosiţi drept şpraiţ o scândură sau altceva asemănător,
protejaţi suprafaţa tocului cu
hârtie /carton împotriva deteriorărilor.
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învelişul ornamental perpendicular

l
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partea cu balamale

3

Procedaţi după acelaşi principiu la încleiere şi asamblarea învelişului ornamental
(respectaţi timpul de încleiere). Apoi aşezaţi tocul
asamblat în golul din perete
(vezi pag. 3).

înveliş fălţuit

Montarea uşilor grele/uşilor rustice

Fixarea şipcilor de mascare

Dacă doriţi să montaţi uşi grele cu o greutate de peste 40 kg (de exemplu
uşi cu umplutură din placă aglomerată sau uşi de stică) este indicat să înşurubaţi suplimentar balamalele (parţial premontate, la uşile rustice livrate
separat), deoarece altfel se pot slăbi pe parcursul funcţionării, iar ulterior nu
mai pot fi fixate, În plus este indicat să înşurubaţi balamaua în perete. Pentru
aceasta există şabloane speciale în magazinele de profil.

Vă recomandăm să montaţi şipcile de mascare pe tocul asamblat înainte
de montarea tocului în perete. Este mult mai simplu decât montajul pe perete, la care trebuie să ajustaţi şipcile în funcţie de denivelările peretelui şi să
executaţi tăieturile pentru rosturi şi canturi la faţa locului. Dacă trebuie totuşi
compensate denivelări ale peretelui, şipcile de mascare trebuie montate pe
tocul asamblat şi ajustate înainte la profilul zidului. Prin utilizarea şipcilor de
mascare se reduce domeniul de reglare al învelişului ornamental cu cca.
4 mm. Ajustaţi dacă este cazul.

Folosiţi pentru aceasta
şuruburile spax anexate
(3,5 sau 4 x 25 mm).

Transport în stadiu asamblat

Din aceleaşi motive vă
recomandăm să montaţi
la aceste uşi contraplaca
de siguranţă.

Verificaţi după agăţarea foii
de uşă dimensiunea falţului
tocului şi mobilitatea. Eventuale corecturi ale poziţionării tocului mai pot fi
efectuate acum fără probleme.
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Cunoştinţe practice:

Înainte de transportul la golul din perete (de exemplu casa scărilor) fixaţi în
cuie sau şuruburi o şipcă în partea de jos transversal (atenţie la dimensiunea
falţului tocului). Prin aceasta împiedicaţi deteriorarea încleierii de la rosturi.

Înaintea începerii lucrului
citiţi neapărat!

Înainte de a împinge tocul în golul din perete,
asiguraţi-vă că suprafeţele de pe perete şi
toc, care trebuie acoperite cu spumă, sunt
fără praf sau grăsime.
La grosimi ale peretelui
sub 150 mm, grosimea
stratului de spumă trebuie să măsoare cel
puţin 25 cm, la grosimi
ale peretelui peste 150
mm celpuţin 15 cm.

Respectaţi în plus următoarele valori de referinţă:

9
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Introduceţi părţile inferioare ale benzii şi fixaţi-le cu
o cheie imbus de 4 mm.
Eventual, desfaceţi puţin
şurubul imbus înainte de
introducere.

asamblaţi conectorii excentri

introduceţi conectorii excentri

dacă este necesar

2

Tocuri

Instrucţiuni de montaj

Umpleţi cu spumă crăpătura verticală dintre perete şi
toc respectând indicaţiile
producătorului. Introduceţi
fâşii de carton (ambalaj) în
canelura învelişului ornamental. Aceasta împiedică murdărirea suprafeţei de către
spuma care dă pe dinafară. Acoperiţi podeaua. Vezi
punctul îngrijire.

11

10
Îndepărtaţi după întărirea
spumei şpraiţurile. Învelişul ornamental gata încleiat
poate fi inserat acum. Dacă
adâncimea de inserţie este
suficient de mare, puteţi renunţa la încleierea în canelură.

Recomandarea noastră:
Înainte de prima curăţare a
pardoselilor dure (de exemplu
gresie), sigilaţi tocul în partea
de jos cu material pentru rosturi cu elasticitate remanentă
(de exemplu silicon). Respectaţi indicaţiile de prelucrare ale
producătorului siliconului, pentru a evita de exemplu modificări de culoare la anumite
pardoseli de piatră.

12
Acum la sfârşit, montaţi garnitura de mâner pe care o
doriţi.
Atenţie: Înşurubarea prea
strânsă a şuruburilor poate
duce la deteriorarea suprafeţelor. Respectaţi în această privinţă instrucţiunile noastre de montaj pentru foi de
uşă.

Gata!

Instrucţiuni pentru aplicarea spumei
GREUTATEA
FOII DE UŞĂ

FIXARE

‹ 40 kg

Proporţia suprafeţei pe care aderă spuma
trebuie să reprezinte 30% pe fiecare latură de căptuşit verticală. Stabiliţi minim 6
puncte de fixare cu spumă (3 pe fiecare
parte a tocului) în zona broaştelor şi balamalelor pe întreaga lăţimea tocului.

› 40 kg

Completaţi lipirea pe întreaga suprafaţă
(umpleţi cu spumă în etape) pe fiecare
latură verticală de căptuşit prin mijloace
de prindere mecanice suplimentare. Vezi
"Montarea uşilor grele"

În principiu,
atenţie la:

Lăţimea spumei la rosturi trebuie să măsoare minim 8 şi maxim 25 mm. Dacă nu
este aplicată lăţimea minimă la rosturi
este necesară o ştemuire ulterioară a zidului. La tocuri late vă sfătuim să umpleţi
cu spumă până la cantul la care se îmbină învelişul fălţuit.

Informaţie

Instrucţiuni
Uşi cu funcţii speciale

Îngrijire

Informaţii ifz

Dacă doriţi să montaţi
uşi cu funcţii speciale,
care trebuie să satisfacă exigenţe mai ridicate
(de exemplu să împiedice spargeri sau să izoleze fonic), atunci trebuie
să respectaţi instrucţiunile de montaj speciale, care însoţesc aceste
elemente.

Respectaţi în orice caz indicaţiile de prelucrare ale
producătorilor de spumă,
Petele de spumă pot fi îndepărtate doar când sunt
proaspete cu o soluţie de
curăţat PU specială. Dacă
îndepărtaţi aceste resturi
numai cu un diluant universal din comerţ, urmele persistă adesea luni de zile
mai târziu pe suprafeţele încheiate şi nu mai pot fi îndepărtate, respectiv pot fi îndepărtate numai mecanic.

„Montarea corectă a uşilor
interioare",
„Deformarea uşilor
interioare",
„Uşa antifonică“
www.ifz-rosenheim.de
sau
www.guetegemeinschaftinnentueren.de
Aceste linii directoare reflectă printre altele stadiul
tehnologic actual.

