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2 ŽINGSNIS. Patikrinkite durų ir angos sienoje 
išmatavimus. Leidžiama tarpų tolerancija tarp sienos 
ir rėmo staktos yra 5-20 mm. Durų stakta turi būti 
taip įtvirtinta į sienos angą, kad jos išorinė plokštuma 
būtų kuo geriau sulyginta su sienos plokštuma.

3 ŽINGSNIS. 5-10 mm. storio kaladėle padedama po 
stakta vyrių pusėje. 

4 ŽINGSNIS. Įtvirtinkite durų staktą angoje 
reguliuojamais varžtais arba kaladėlėmis/pleištais.

5 ŽINGSNIS. Naudokite gulsčiuką, kad išlygintumėte 
durų staktos vyrių pusę (tolerancija tarp viršutinio ir 
apatinio durų staktos kampų yra 2 mm).

6 ŽINGSNIS. Gręžkite kiaurymes sienoje per angas 
staktos varžtuose arba per skyles staktoje. Mūrinėms ir 
gipso kartono sienoms — mūro varžtas Ø7,5 mm; medinei 
sienai — medvaržtis Ø6 mm.

1 ŽINGSNIS. Duris leidžiama montuoti į standartinę 
150mm storio standžią sieną. Durys be dūmų kontrolės 
klasės Sa/S200 gali būti montuojamos ir lanksčiose sienose.
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7 ŽINGSNIS. Pritvirtinkite durų staktą (vyrių pusėje) 
prie sienos varžtais.

8 ŽINGSNIS. Dar kartą patikrinkite įtvirtintą durų 
staktą naudodami gulsčiuką. Įsitikinkite, kad visi vyriai 
yra vienoje ašyje.
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9 ŽINGSNIS. Sutepami vyriai.

10 ŽINGSNIS.  Durų varčia pakabinama ant vyrių.

11 ŽINGSNIS. Rankena, cilindras ir suktukas 
sumontuojami durų varčioje, pritvirtinama cilindro 
apsauga. 

12 ŽINGSNIS. Patikrinkite uždarymo funkciją ir 
tarpines.

(*RC3 klasė galioja tik su apvaliu cilindru).
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13 ŽINGSNIS. Jei reikia, sureguliuokite staktos 
plokštelę ir vyrius. Jeigu vyriai nereguliuojami 
suderinkite spynų kaiščius ir varčios plokštumą su 
stakta manipuliuojant staktą.
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16 ŽINGSNIS.  Priklausomai nuo gaminio specifikacijų, 
tarpai tarp sienos ir staktos sandarinami ugniai atspariomis 
poliuretano putomis „Penosil Premium Fire Rated B1“ arba 
A1 arba A2-s1, d0 klasės ugniai atsparia mineraline vata.

14 ŽINGSNIS. Pritvirtinkite durų staktą spynos pusėje.

15 ŽINGSNIS. Kai abi durų staktos pusės yra 
pritvirtintos prie sienos angoje, padekite atitinkamo 
storio kaladėles po slenksčio viduriu ir spynų pusėje.
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