Doprava & Skladování

Montáž pomocí montážní pěny Helopal 2K
Parapety přepravujte vleže.

Upozornění: parapety
chraňte před deštěm
a nadměrnou vlhkostí.
Před omítáním zakryjte
parapety kartonem.

Při manipulaci nepoužívejte ostré předměty.

Pro montáž používejte výhradně nízkoexpanzní montážní pěnu.
1) Do osazovacího rámu okna ( podokenní lišty ) připevníme
montážní pomůcky ( 3 kusy / bm ).
2) Naneseme montážní pěnu do tvaru hada ( 2 - 3 pásy ). Výška
nanesené vrstvy nemá přesáhnout 20 mm.
3) Pro eleminaci vlivu délkových změn
vzpěra
parapetu opatříme obě boční hrany
samolepící pěnovou páskou.
4) Tlakem na montážní pomůcky
klín
montážní
připevníme parapet pod rám okna.
zátěžová
pomůcka
deska
5) Pomocí klínů a vodováhy osadíme
přední hranu parapetu do
parapet
požadované polohy.
2K Montageschaum
6) Do vytvrzení montážní
pěny zapřeme parapet shora pomocí
Teilansicht1

Maßstab 1:1
vzpěr, klínů
a zátěžové desky. Dutinu mezi spodní hranou
parapetu a zdivem vyplníme pěnou.

Utěsnění spojů
Např. u arkýřů, u rohových nebo průběžných
sestav apod.
Pomocí elastické těsnící hmoty, nejlépe silikonu.

Hloubka spáry:
min. 6 mm
Šířka spáry:
min. 5 mm

U parapetů Helodur lze využít spojku do pasu
nebo rohovou spojku ( 90°, vnitřní roh )

Montáž pomocí montážního lepidla Helopal
Přesah a sklon parapetu
Při zaměření parapetů musí být zohledněn jejich přesah.

rám okna
helopal
montážní lepidlo MS
parapet

Naše doporučení:
přesah 4 cm, max. 10 cm.
U přesahu od 10 cm
doporučujeme upevnit
parapet na konzole.

přesah

1) Do osazovacího rámu okna ( podokenní lišty ) připevníme
montážní pomůcky ( 3 kusy / bm ).
2) Pro zajištění předepsané vrstvy lepidla ( od 3 do 8
mm ) naneseme na podklad parapetu samolepící
korkové destičky, ve dvou řadách po cca. 30 cm.
3) Naneseme montážní lepidlo do tvaru housenky.
4) Pro eliminaci vlivu délkových změn parapetu
opatříme obě boční hrany samolepící
Helopal
montážní lepidlo MS
pěnovou páskou.
5) Tlakem na montážní
parapet
pomůcky připevníme
parapet pod rám okna.
6) Pomocí klínů a vodováhy
osadíme přední hranu parapetu do požadované polohy
a stabilizujeme po dobu vytvrzení montážního lepidla.

Dilatační spára:
10 mm

Rohová spojka Helodur
90°, vnitřní roh
barva bílá, PVC

Helodur spojka do pasu
barva bílá, PVC

Montáž pomocí kotev do maltového lože
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Vnitřní parapety není nutné osazovat ve sklonu.

Upozornění

Podklad parapetu musí být nosný, hladký, suchý, bez dutin,
mastnoty a nečistot.
Pro vyrovnání povrchu lze použít např. cementovou maltu.
Při montáži musí být brán zřetel na možnou roztažnost parapetů
( 1 - 3 mm / bm ). Musí být proto provedeny dostatečné dilatační
spáry.
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S ohledem na možnost délkových změn parapetů je tento systém
montáže přípustný pouze pro délky do 2 bm.
Upozornění: malta nesmí být řídká, nadměrně vlhkou podezdívku
je nutné nechat nejprve vyschnout a po montáži je třeba zajistit
dostatečné větrání.
1) Do osazovacího rámu okna ( podokenní lišty )
připevníme montážní pomůcky ( 3 kusy / bm ).
2) Na spodní hranu parapetu připevníme pomocí
montážní kotva
šroubů ( součást dodávky ) montážní
kotvy ( 3 kusy / bm ).
parapet
3) Mezi zdivem a
samotným maltovým
maltové lože
ložem provedeme pomocí
zubaté špachtle nebo zednické
lžíce vaznou vrstvu ( přilnavý
základ ).
4) Po celé ploše parapetu rozprostřeme maltové lože
( cementovou maltu ) do výše 2 - 3 cm.
5) Další postup - viz výše.

Příslušenství
Montážní pomůcky ( 3 kusy / bm )

- usnadňují montáž
- nahrazují klíny
1. dolů
2. k rámu

Montážní kotvy ( 3 kusy / bm )
- slouží k upevnění parapetu do maltového lože
- kotvy se připevňují pomocí přiložených šroubů
na spodní hranu parapetu

Správné provedení spár

Možnosti provedení

parapetní desky
hloubka spáry =
1 / 2 šíře spáry
( min. 6 mm )
silikon

elastická

PE - šňůra

t
parapet
pěna, lepidlo nebo maltové lože

Existující spáry se vyplní a utěsní
vhodným materiálem ( např.
elastickou polyethylenovou šňůrou
a trvale elastickou hmotou ( silikon ).
Alternativně lze spáry utěsnit
komprimovanou těsnící páskou
z impregnované měkké pěny.

Osazení do ostění :

min. 5 mm široká pěnová páska

obě strany parapetu zapustíme
cca 2 cm do ostění a pro
eliminaci vlivu délkových změn
opatříme 5 mm širokou pěnovou
páskou.

korkové vymezovací destičky
podklad parapetu
( cihlové zdivo, beton, cementová malta, dřevo)

F
Upozornění : spáry z elastických látek se musí pravidelně
udržovat a obnovovat.

cca. 2 cm

Čištění & Údržba

elastický těsnící
materiál ( silikon )

Osazení parapetu k
omítnutému ostění:

5 mm

parapet připevníme na obou
stranách k ostění 5 mm širokou
spárou z elastického materiálu
( např. montážní lepidlo Helopal
MS nebo silikon ).
.

Upevnění parapetu na konzole
U přesahu od 10 cm doporučujeme parapety navíc upevnit na
konzole, umístěné ve vzdálenosti max. 60 cm, u předpokládaného
zatížení parapetů ve vzdálenosti max. 40 cm.

Parapety lze čistit zvlhčenou měkkou látkou a domácími čistícími prostředky.
Abrazivní prostředky používejte pouze v případě výrazného znečištění.

Montážní pokyny a
doporučení
vnitřní parapety

Helolit
Trend
Helodur
Naše doporučení :
Používejte originální montážní materiál Helopal.

ca.

20

POZOR : V případě neodborně provedené montáže a
nedodržení našich pokynů neručíme za následné škody.

cm

max

. 40

- 60

cm
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