
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI ADATLAPOK 

MŰVELETEK 

KÖVETELMÉNYEK 

 

BEÉPÍTÉS 

 

5., A beépítési pozíció előírt pontossága; 

 

 
Eltérés iránya   

függőleges 

vizszintes 

síkeltérés 

Megengedett 

eltérés Viszonyítási  hossz 

1500 mm alatt                              +/- 2 mm 

1500 mm felett         +/- 3 

1500 mm alatt                              +/- 1 mm 

1500 mm felett         +/- 2 

1500 mm alatt                              +/- 2 mm 

1500 mm felett         +/- 3 

helyes 
beépítés 

eltérés a 
vízszintestől 

eltérés a 
függőlegestől 

homorú 
 ívek 

domború  
ívek 

függőleges  
síktól való 
eltérések 

függőleges 
síktól  

való eltérések 

függőleges 
síktól  

való eltérések 

6.,  Funkció próba; 
 A szükséges beállítások és rögzítés után a működő szárnyakat vissza kell szerelni a tokra a fix 
 üvegezésű (szerkezetbe  pedig  az  üveget kell befogni). Ezek után a működő szárnyakat az eredeti 
 funkciójának megfelelően ki  kell próbálni, zárni, buktatni, nyitni stb. Ha minden  
 rendeltetésszerűen működik, akkor a beépítés eddig rendben. 
7., Hézagtömítés; 

A funkciópróba után a tok és falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni, ügyelve 
 arra, hogy a tokszárak ne deformálódhassanak (ugyanis a PUR hab expanziója közben ez 
 megtörténhet). Habosítás után az 1 m feletti tokszárakat faléccel ki kell támasztani vagy egyéb  
módon  a deformálódás ellen védeni kell. Ha a tömítés nem  PUR habbal, hanem  más pl  szálas  
anyaggal   történik akkor ez a  veszély nem  áll fönn. A tömítőhab kb. 3 óra elteltével vágható, 
faragható. A  beépítési hézag,  kifelé eső  részét  rugalmas víztaszító  anyaggal  le kell  zárni  a  
hőszigetelés  csak    ezután  végezhető. A  beépítési  hézag  befelé  eső  részét  is  hasonló  módon  
 kell lezárni párazáró  fóliával.  

8., Műszaki  átadás; 
 Az építési területen a fenti munkák után  a különféle  szakipari tevékenységek következnek (vakolás 
 ,aljzat készítés, válaszfalazás, festés, szigetelés, burkolás  stb). A beépített, funkció próbázott és 
 leszigetelt nyílászárókat az építés vezetőjének vagy a tulajdonosnak át kell adni, mert ennek 
 hiányában a hanyag , véletlen vagy szándékos  károkat pl. az üveg, a profil karcolódása, a 
 működtető vasalat tönkretétele stb. Illetve  ezek helyreállítása bizony  adott  esetben  igen  sokba  
 kerülhet. Sérülések ellen a nyílászárókat le kell védeni fólia vagy papír burkolással a műszaki 
 átadás  után. 
9., Kiegészítések , utómunkák 
 Hézagtakarók, kilincsek, könyöklő, párkány, rovarháló esetleg redőny, zsalugáter, reluxa stb  
 felszerelése az összes szakipari tevékenység befejezése után célszerű. 
   
 FIGYELEM! 

 A műanyag ablakprofilok felületén lévő védőfólia bevonatot legkésőbb a nyílászárók 
beépítése után 3 héttel, el kell távolítani! 
 


