
Pøi montá�i (osazování) ocelové zárubnì SHtm, SHt vhodné pro po�ární uzávìr musí
být dodr�eny obecné technologické pokyny pro konstrukci sádrokartonových po�árních pøíèek,
stanovené výrobcem sádrokartonového systému, které jsou v tomto pøípadì rozšíøeny o tyto
zásady :
1. zárubeò musí být ukotvena do konstrukce pøíèky všemi kotvícími prvky

(min. 8 pevných kotev pøivaøených zevnitø profilu zárubnì) - viz obr.1, konstrukce pro
upevnìní zárubní musí být minimálnì z ocelových profilù tl. 2 mm (napø. UA profily),
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4. po�ární odolnost zárubnì není samostatnì deklarována, musí být dolo�ena k celému
po�árnímu uzávìru (dokládá dodavatel po�árních dveøí, vèetnì identifikaèního štítku k
oznaèení po�ární odolnosti zárubnì, která je nedílnou souèástí po�árního uzávìru).

árubeò pro po�ární uzávìr musí být zabudována v sádrokartonové pøíèce,
která je oboustrannì opláštìná jednou nebo dvìma vrstvami sádrokartonových desek
(napø. RB nebo RF) tl. min. 12,5 mm s prokázanou hodnotou po�ární odolnosti, obvyklá
tlouš�ka SDK pøíèky je 75-300 mm. Po dokonèení montá�e a provedení vrchního nátìru se
do drá�ky vlo�í profilové tìsnìní - viz obr. 2,

u zamontované zárubnì musí být dodr�eno :
- pravoúhlost v horních rozích zárubnì
- stanovená prùchozí šíøka zárubnì s tolerancí +,- 2 mm
- stanovená prùchozí výška zárubnì s tolerancí +,- 3 mm
- plošná rovinnost zárubnì na stranì dveøního køídla (zárubeò nesmí být v �ádném
smìru zkroucená),

2 - obvyklé místo pro nalepení identifikaèního
štítku po�árního uzávìru (dodává výrobce
po�árních dveøí)

1 - kotvící prvky
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Pokyny k montá�i ocelové zárubnì do sádrokartonové stìny,
typu SHtm, SHt EI-EW vhodné pro po�ární uzávìr

UPOZORNÌNÍ - pro ukotvení ocelové zárubnì
montované do sádrokartonové stìny  nesmí být pou�ita PUR pìna ! ! !

pro po�ární uzávìr,

po�ární sádrokartonová
deska

UA profil


