
VONKAJŠIE PARAPETY 
Montáž 

 

 
Zásady pred montážou: 
- teplota +7-10ºC 
- pri montáži nesmie dôjs  k prudkej zmene teploty 
- istý penetrovaný povrch 
- sklon 5-7° od okenného rámu 
- pre rezanie použite rezný kotú  na hliník (rez vedieme od prednej hrany) a na ošetrenie hrán pozink sprej/náter 
 
Montáž 
- montážny priestor musí by  20-25 mm pod vrchnou hranou okenného rámu, do ktorého zasúvame parapet 
(optimálne by výška nemala presahova  3 cm) 
- v prípade nerovnosti použite na vyrovnanie podkladu tepelnoizola nú omietku, parapet by sa mal rovnomerne 
opiera  o podklad po celej d žke 
- zo strán odstrá te ochrannú fóliu a s použitím silikónového tmelu (ochrana proti zatekaniu) zafixujte bo né 
kritky k parapetu 
- okenný parapet vždy zasúvame pod okenný rám do okennej drážky (pri PVC krytkách parapet zakliknite) 
- vycentrujte parapet tak, aby Vám vznikla rovnomerná dilata ná škára (cca 2mm) 
- do zadného lumu parapetu zaskrutkujeme pribalené skrutky (zatia  nedo ahujeme) 
- parapet z ahka nadvihneme a na upravený a o istený podklad naneste nízkoexpanznú montážnu penu, do ktorej 
uložte parapet a následne dotiahnite skrutky. 
- parapet vyrovnajte pomocou vodováhy do spádu cca. 5-7° od okenného rámu a na 30 minút zafixujeme 
(odporú ame použi  stavenú latu, na ktorú naukladáte dostato né závažie proti nežiadúcemu nadvihnutiu, napr. 
plné tehly) 
- následne po vytvrdnutí montážnej peny vypl te medzery medzi okenným rámom a parapetom silikónovým 
tmelom (odporú ame transparentný alebo vo farbe podkladu), rovnako ako aj medzi murivom a parapetom, 
akrylátovým tmelom vhodného odtie a 
- po dokon ení montážnych prác odstránte ochrannú fóliu (môže dôjs  k jej tzv. “zape eniu ” – následne sa ve mi 
ažko odstra uje ) 

- parapety neošetrujte abrazivnymi pastami! 
Upozornenie: akéko vek postriekanie vápnom alebo fasádnou farbou zanecháva na povrchu parapetu i krytiek 
neodstránite né škvrny! 

Krídlo okna

Rám okna

Pružný tmel

Vonkajší parapet

Paropriepustná páska

Parozábranná páska

Izolácia

Podkladový / osadzovací profil

PUR pena / izolácia

Montážna PVC podložka

PUR pena

Vnútorná
parapetná doska

Silikónový / akrylový tmel

 

Interiér Exteriér 


