PAPILDUS PRASĪBAS KOKA LOGU UN DURVJU
MONTĀŽAI UN EKSPLUATĀCIJAI
•

Koka konstrukciju (logi, durvis) montāžu objektā drīkst
uzsākt, ja gaisa relatīvais mitrums ēkas telpās ir ne
augstāks par 60%.

•

Montējot koka logus un durvis īpaša uzmanība jāpievērš
montāžas šuvju aizpildīšanai. Ieklājot putas jāseko, lai
neveidotos ar putām neaizpildīti “tukšumi”.

•

Ekspluatācijas gaitā ir obligāta ražotāja rekomendāciju
ievērošana izstrādājumu kopšanā.

•

Montējot koka-alumīnija logus vai durvis, jānodrošina
elastīgs un hermētisks pieslēgums starp ārējo alumīnija
uzliku un ēkas apdares kārtu. Elastīgs savienojums
nepieciešams, lai materiālu termiskās izplešanās/
saraušanās rezultātā neveidotos plaisas un pieslēgumi
saglabātu hermētiskumu.

•

Gadījumā, ja izstrādājums tiek nosmērēts ar apdares
materiāliem, tas nekavējoties jānotīra (pirms apdares
materiāla izžūšanas), lai nepieļautu koka loga apdares
bojājumus.

•

Izmantojot aiļu apdares palīglīdzekļus nav ieteicams to
piestiprināšanai izmantot skrūves, naglas vai kādā citā
veidā bojājot loga aizsargkārtu.

•

Izveidotai ailei jābūt ne tuvāk kā 5mm no loga eņģēm.

LOGU IEKŠĒJO UN ĀRĒJO PALODŽU MONTĀŽA
•

Iekšējās palodzes jānostiprina līmenī vai ar kritumu uz
telpas pusi ≤ 3º.

•

Ārējo palodžu slīpumam ir jābūt ≥ 5º, fasādes nosegumam
no 30 mm līdz 40 mm, bet ne ≤ 20 mm, palodžu galu
saskares vietā ar sienu tās uzliekumam jābūt ne ≤15 mm.
Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām
pret mitruma nokļūšanu zem palodzes.

•

Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un
sienas. Kompensācijas šuves jāizveido ik pēc 3000 mm ar
lietus ūdens novadīšanas iespējām.

Logi ir ēkas acis.
Pa logu mēs ieraugām
pasauli, pa logu namā ienāk
gaisma, un pēc logiem mēs
varam spriest par nama
un tā īpašnieka personību,
attieksmi pret sevi
un apkārtējo pasauli.
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MONTĀŽAS
INSTRUKCIJA

Paldies, ka esi izvēlējies skatīt pasauli
caur SIA Arbo Windows logiem un durvīm!
Mūsu piedāvātie logi un durvis ir augstas kvalitātes izstrādājumi,
kas prasa atbilstošu kopšanu. Lai nodrošinātu logu un durvju
ilmūžību, nevainojamu kalpošanu un vizuālu pievilcību, lūdzam
iepazīties un ievērot šajā brošūrā iekļauto informāciju un
padomus.

5.

6.

Konstrukciju ievieto ailē. Ar līmeņrādi, izmantojot montāžas
ķīļus vai Adjufix, ieregulē konstrukciju vertikālā un horizontālā
līmenī. Pārbauda vai stūris ir 90 grādu leņķī.
Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt
1,5 mm uz 1 m, nepārsniedzot 3 mm novirzi uz kopējo loga
augstuma.
Nostiprina konstrukciju ailē.
Konstrukcijas stiprināšanai ailē var izmantot
montāžas kronšteinus,

SAGATAVOŠANĀS DARBU UZSĀKŠANAI
1.

2.
3.

Nogādājiet produktus objektā un pārliecināties, ka tie atbilst
Jūsu pasūtījumam un produkts nav bojāts transportēšanas
vai izkraušanas laikā;
Salīdziniet ailes gabarītus ar konstrukciju;
Sagatavojiet aili montāžas darbiem – iztīriet gružus un
svešķermeņus, kas varētu traucēt līmeņošanai un kavēt
šuves hermetizāciju.

MONTĀŽA
4.

Novietot nesošos (atbalsta) paliktņus, kuri paradzēti loga
nostiprināšanai ailē un tā svara (slodzes) pārnešanai uz
būvkonstrukciju.

2. attēls.

Adjufix montāžas sistēmu vai stiprināt ar
montāžas skrūvēm caur
konstrukcijas kārbu. Ja
lieto montāžas enkurus,
tad tiem ir jābūt orientētiem 90º ± 15º leņķī pret
konstrukciju. Pēc konstrukcijas nostiprināšanas izņem montāžas
ķīļus. (2. attēls)

ŅEMIET VĒRĀ! Veidojot savienotus logu blokus ir jānodrošina
blīvi, gaisa un ūdens necaurlaidīgi savienojumi.

MONTĀŽAS ŠUVJU AIZPILDĪŠANA
7.

Montāžas šuvju aizpildīšanai pielieto montāžas putas,
minerālvati, montāžas izplešanās lentas un citus materiālus,
kuri nodrošina nepieciešamās ekspluatācijas prasības.
Iekšējiem savienojumiem jābūt blīviem, bet ārējiem –
jāpasargā no klimatiskajiem apstākļiem. (4.attēls)

ŅEMIET VĒRĀ! Optimālais siltinājuma biezums (attālums
starp loga aili un loga bloku) ir robežās no 10-50 mm. Ir svarīgi
montāžas spraugas blīvējuma materiālu pasargāt no ārējās
vides ietekmes un iekšējā telpas tvaika nokļūšanas tajā.
Tvaika uzsūkšanās rezultātā mazinās blīvējuma materiāla
siltumizolējošās īpašības. Šuves nepieciešams aizsargāt gan
no ārpuses, gan no iekšpuses, iekšpusē izmantojot blīvējuma
tvaika izolācijas lentu, savukārt, ārpusē pretvēja lentu.
8. Pēc montāžas šuvju aizpildīšanas var veikt iekšējo un ārējo
aiļu apdari.

Iekšējā izolācijas lenta

Nesošais paliktnis

Iekšējā palodze

Siltumizolācijas materiāls
(akmensvate)

Elastīgs hermētiķis
(akrils)

Ārējā izolācijas lenta

ŅEMIET VĒRĀ! Paliktņu izvietojums ir atkarīgs no loga
konstrukcijas un tas nedrīkst traucēt loga bloka termisko
izplešanos. Nesošajiem (atbalsta) paliktņiem ir jāpaliek montāžas
šuvē ilglaicīgai slodžu uzņemšanai. Ķīlīši, kas ir lietoti loga
fiksācijai sānos un augšpusē, pirms montāžas šuves aizdares ir
jāizņem. (1. attēls)

Palodze
(alumīnija, skārda)

Ārējā izolācijas lenta

Deventer 103

Ārējā izolācijas lenta
Elastīgs hermētiķis
(akrils)

Elastīgs hermētiķis
(akrils)

Montāžas kronšteins

Deventer SV 2

Trelleborg P0043
Trelleborg L 5700

Montāžas kronšteins
Siltumizolācijas materiāls
(akmensvate)

Siltumizolācijas materiāls
(akmensvate)
Iekšējā izolācijas lenta

Iekšējā izolācijas lenta

1. attēls.

4. attēls.

