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Postup montáže pro svařovaná Revizní dvířka určených do SDK konstrukc

 

Krok 1:  Vybereme vhodné umístění tak, aby dvířka nezasahovala do profilu.

Krok 2:  Dbáme správného rozměře

toleranci 3 mm. Nutné dodržení pravých úhlu 

Krok 3: Prořízneme přesný otvor dle 

Krok 4:  Vložíme připravená revizní 

Krok 5: Přišroubujeme dvířka. Dvířka př

Používáme vhodné šrouby TN s délkou dle tlouš

dostatečné množství šroubu. 

 

Požární dvířka - sádrokartonový strop

Krok 6:  Po zabudování dvířek do sádrokartonového stropu je nutné dvířka z vnitřní strany osadit také 

minerální vlnou v tloušťce 25mm, která musí zároveň

 

POZOR:  

Pokud nebude u stropních požárních dvířek vata umístěna 

konstrukce typu DP1.  

Nedodržení pravých úhlu montážního 

dvířek!!! 

Stejný postup montáže provádíme u rozmě

25 mm a 30 mm. Tento montážní postup je určen pro klasická, ale i protipožární dvířka do SDK stěn i 

stropů, u kterých zahrnuje montážní návod i krok 6 pro

 

Typ minerální vlny POŽÁRNÍCH DVÍŘEK:  ROCKWOOL Conlit 150P 

 

Poznámka: 

U stropních požárních dvířek postačí vlnu položit na vnitřní stranu dvířek. U dvíř

vlnu z vnitřní strany na dvířka upevnit aby samovolně nespadla a to např.: pomocí 

podložkou uchycením do rámu dvířek.  Požární dvířka do sádrokartonové stěny jsou dodávány v

bez minerální vlny, nebo ve variantě s minerální vlnou, dle požadované požární 
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Revizní dvířka určených do SDK konstrukcí: 

Vybereme vhodné umístění tak, aby dvířka nezasahovala do profilu. 

Dbáme správného rozměření montážního otvoru dle velikosti dvířek - na každou

Nutné dodržení pravých úhlu pro pozdější instalaci RD 

esný otvor dle rozměření. Nyní máme připravený ,,přesný“ otvor pro vlož

ipravená revizní dvířka, která jsou nyní připravena pro přišroubování

řka při šroubování stáhneme svěrkami, případně př

Používáme vhodné šrouby TN s délkou dle tloušťky sádrokartonu. Dle velikosti dvíř

sádrokartonový strop: 

Po zabudování dvířek do sádrokartonového stropu je nutné dvířka z vnitřní strany osadit také 

minerální vlnou v tloušťce 25mm, která musí zároveň splňovat objemovou hmotnost 150 kg/m

Pokud nebude u stropních požárních dvířek vata umístěna - nebudou splňovat požární odolnost 

montážního otvoru pro jakákoliv RD, zamezí správné funkč

e provádíme u rozměru standardních i atypických dvířek v tlouš

25 mm a 30 mm. Tento montážní postup je určen pro klasická, ale i protipožární dvířka do SDK stěn i 

stropů, u kterých zahrnuje montážní návod i krok 6 pro stropní a stěnová dvířka zvlášť.

Typ minerální vlny POŽÁRNÍCH DVÍŘEK:  ROCKWOOL Conlit 150P - tloušťka 25 mm

U stropních požárních dvířek postačí vlnu položit na vnitřní stranu dvířek. U dvířek v SDK stěně je nutno 

řka upevnit aby samovolně nespadla a to např.: pomocí samořezných šroubů s 

chycením do rámu dvířek.  Požární dvířka do sádrokartonové stěny jsou dodávány v

nebo ve variantě s minerální vlnou, dle požadované požární odolnosti
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