
 

 

 

 

Instrukcja montażu stolarki 

przeciwpożarowej i/lub dymoszczelnej w 

systemie ASP80Fire i ASP80Fire+. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wydanie 2 z dnia  27.02.2018 



1. Stolarka zabezpieczona opakowaniem ochronnym dostarczana jest na miejsce montażu na 

przystosowanych do tego celu stojakach. 

 

 

Rysunek 1. Przykład stolarki przygotowanej do transportu. 

2.  Po rozpakowaniu stolarki należy sprawdzić kompletność okuć i poprawność zamocowania 

elementów montażowych. UWAGA!!! Niektóre elementy okuciowe jak klamki czy samozamykacze 

mogły zostać zdemontowane do transportu. W takim przypadku należy je zainstalować w stolarce 

przed przystąpieniem do montażu. 

 

Rysunek 2. Przykład zdemontowania okucia do transportu. 

3. Otwór do montażu powinien być czysty. Elementy do montażu należy umieścić w otworze. Stolarkę 

należy wypionować i wypoziomować zabezpieczając tymczasowo klinami montażowymi. 

 

4. Po ustawieniu stolarki w otworze należy ją zakotwić. Zależnie od wybranego sposobu mocowania 

należy wywiercić otwory w ścianie przez stolarkę w miejscach do tego przeznaczonych lub wywiercić 

otwory przez blachy obrotowe ostawione i wygięte na ścianę montażową. Po zamocowaniu stolarki 

do ściany kliny montażowe należy usunąć. 



 

 

Rysunek 3. Przykłady montażu blachami obrotowymi i dyblowanie przez konstrukcję. 

5. W przygotowane otwory należy umieścić kotwy montażowe min Ø10 x 75mm a następnie dokręcić 

śruby rozpierające aż do momentu wyczucia wyraźnego oporu. 

6. Szczeliny między ścianą a stolarką (10-30mm) należy wypełnić szczelnie niepalną wełną mineralną o 

gęstości minimalnej 80kg/m3, lub pianą ogniochronną Tytan B1 firmy Selena lub Sodafoam FR C&F 

firmy Soudal. 

 

Rysunek 4. Przykład wypełnienia szczeliny montażowej pianą ogniochronną. 

 



7. Wypełnione szczeliny powinny zostać zamknięte płytą gipsowo-kartonową, zaprawą tynkarską, 

tynkiem cementowo-wapiennym, silikonem lub akrylem ogniochronnym, kształtownikiem 

aluminiowym lub stalowym albo obróbką blacharską. 

 

Szklenie konstrukcji 

 W związku z koniecznością transportu stolarki rozeszklonej na miejsce montażu, proces szklenia 

należy przeprowadzić po zamontowaniu stolarki w miejscu przeznaczenia. W pierwszej kolejności należy 

przeprowadzić inspekcję i kontrolę jakości szyb.        

1. Szkło dostarczane jest na specjalnie przygotowanych do tego celu stojakach i zapakowane 

jest w sposób zgodny z wytycznymi dostawcy!  

2. Przed przystąpieniem do szklenia należy oczyścić otwór montażowy oraz założyć drewniane 

podkładki zabezpieczające. 

 

Rysunek 5. Przykład montażu podkładki zabezpieczającej w przypadku profilu okiennego. 

3. Jedną ze stron każdej blachy osadczej należy zagiąć na kąt 90o w celu wykształcenia oporu 

dla szkła. 

 

Rysunek 6. Przykład zagięcia blachy osadczej i umieszczenie podkładek zabezpieczających. 

4. W przygotowanym otworze należy umieścić szybę lub inne dopuszczone do użytku 

wypełnienie zgodnie z projektem stolarki. Wypełnienie ma znajdować się na środku otworu. W celu 

zabezpieczenia szkła przed wyswobodzeniem można zagiąć kilka blach osadczych. W celu uniknięcia 

kontaktu szkła ze stalowymi elementami montażowymi dopuszcza się możliwość stosowania 

tymczasowych podkładek dystansowych.  



 

Rysunek 7. Przykład stosowania dodatkowych podkładek zabezpieczających. 

5. Zainstalowaną szybę w przypadku drzwi należy dodatkowo klinować drewnianymi 

podkładkami szklenia wzdłuż przekątnej nośnej.  

 

Rysunek 8. Dobór podkładek i schemat klinowania wypełniania konstrukcji 

6. Po zaklinowaniu wypełnienia należy zagiąć wszystkie blachy osadcze unieruchamiając szybę 

w otworze. Ewentualne zainstalowane wcześniej dodatkowe podkładki zabezpieczające należy 

usunąć. 

 

Rysunek 9. Przykład zagiętej obustronnie blachy osadczej. 

7. Po sprawdzeniu wszystkich blach należy założyć listwy przyszybowe. Wpierw należy założyć 

listwy poziome a następnie pionowe.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Osadzenie uszczelek przyszybowych jest ostatnim krokiem montażu stolarki. Uszczelki należy 

przycinać w takiej samej kolejności jak listwy przyszybowe. Uszczelka powinna zawierać ok 10% 

naddatku na swojej długości. Uszczelkowanie należy przeprowadzić starannie nie naciągając 

uszczelki. 

 

Rysunek 10. Przykład zamontowanej uszczelki przyszybowej. 

9. Zabrania się demontażu i wymiany jakichkolwiek elementów wyprodukowanych drzwi. 

10. Zabrania się unieruchamiania skrzydła drzwi poprzez wprowadzenie dodatkowych blokad 

nie przewidzianych w produkcie. 

11. Prawidłowo eksploatowany wyrób nie stwarza zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa 

użytkowników. 


