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Žádná část této práce nesmí být rozmnožována ani rozšiřována bez písemného souhlasu ALUFIRE

1. Úvod
Tato příručka byla vydána proto, aby poskytovala základní informace o technických vlastnostech, montáži a údržbě výrobků
systému ALUFIRE®.
Budete-li se v případě protipožárních výrobků ALUFIRE® řídit pokyny uvedenými níže, můžeme vám zaručit jejich dlouhou
životnost a bezproblémové používání.

2. Právní informace
Podle stavebního zákona je třeba při provádění stavebních prací používat takové stavební výrobky, jejichž užitkové
vlastnosti umožňují, aby řádně navržené a provedené stavební objekty plnily základní požadavky (článek 10, odstavec 1).
Také směrnice Rady evropských společenství č. 89/106/EHS uvádí, že stavební výrobky mohou být uvedeny na trh pouze
tehdy, jsou-li vhodné k určenému použití, to znamená, jestliže mají takové charakteristiky, že stavby, do kterých mají být
zabudovány, mohou, jsou-li řádně navrženy a provedeny, splňovat základní požadavky (článek 2, odstavec 1).
Článek 2 zákona o stavebních výrobcích ze dne 16. dubna 2004 (Sbírka zákonů, dále jen SZ, ze dne 30. dubna 2004)
vymezuje následující pojmy:
- stavební výrobek – tímto pojmem se rozumí movitá věc bez ohledu na stupeň jejího zpracování, která je určena k prodeji a
která byla vytvořena za tím účelem, aby se stala trvalou součástí stavebního objektu, která byla uvedena na trh jako
samostatný výrobek nebo soubor výrobků určených k použití ve vzájemném spojení představujícím integrální užitkový celek
a která ovlivňuje plnění základních požadavků, jak je uvedeno v článku 5, odstavci 1, bodě 1 stavebního zákona ze dne 7.
července 1994 (SZ z roku 2003, č. 207, položka 2016);
- technické schválení – pozitivní technické hodnocení stavebního výrobku vzhledem k jeho určenému použití, které se řídí
základními požadavky kladenými na stavební objekty, v nichž má být výrobek použit;
- evropské technické schválení – pozitivní technické hodnocení stavebního výrobku vzhledem k jeho určenému použití, které
se řídí základními požadavky kladenými na stavební objekty, v nichž má být výrobek použit, a které odpovídá požadavkům
Evropské unie;
- individuální připuštění stavebního výrobku – v takovém případě je výrobek vyroben podle individuální technické
dokumentace vytvořené nebo schválené projektantem stavebního objektu a je určen k zabudování do uvedeného
stavebního objektu;
- tuzemské prohlášení o shodě – osvědčení, kterým výrobce na vlastní zodpovědnost potvrzuje, že stavební výrobek
odpovídá europským normám nebo technickému schválení;
- stavební značka – dohodnutá značka poukazující na odpovídající stupeň důvěryhodnosti stavebního výrobku, to znamená,
že výrobek odpovídá europským normám nebo technickému schválení;
- výrobce – tímto pojmem může být označován i zplnomocněný zástupce výrobce;
- prodejce – subjekt dodávající jinému subjektu stavební výrobky uvedené do prodeje za účelem jejich dalšího dodání nebo
zabudování do stavebního objektu;
- příslušný orgán – orgán stavební kontroly podle jeho zaměření popsaného v článcích 11, 13 a 14 (úkoly orgánů).
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Požární bezpečnost stavebních objektů je předmětem základních požadavků vznášených při projektování budov a
navrhování konstrukcí, stavebních výrobků, zařízení a vybavení a také protipožárních instalací. Požadavky na požární
bezpečnost představují důležitou součást stavebních předpisů. V závislosti na stupni požární odolnosti stavby musejí její
části, a to včetně dílčích stěn, plnit vymezené požadavky z hlediska ohnivzdornosti a zabraňování šíření ohně.
Stavební objekty musejí být navrženy a provedeny tak, aby v případě požáru:
- nosnost konstrukce zůstala po určitou dobu zajištěna,
- byl v objektech omezen vznik a šíření ohně a kouře,
- bylo omezeno šíření ohně na okolní objekty,
- obyvatelé objektu mohli tento objekt opustit nebo být zachráněni jiným způsobem,
- byla zohledněna bezpečnost záchranářů.
Hliníkové protipožární výrobky od firmy ALUFIRE splňují veškeré normy a předpisy vztahující se k moderním protipožárním
bariérám.
Výrobky ALUFIRE® jsou vyrobeny z hliníkových profilů s tepelně izolační vrstvou z polyamidu 6.6 zpevněného skleněným
vláknem. Profily a prostory mezi nimi jsou vyplňovány prvky vyrobenými ze sádrokartonových nebo silikátovo-cementových
desek.
Navíc je systém ALUFIRE® vybaven těsněním, které při vysoké teplotě zvětšuje svůj objem, takže v případě požáru výrobky
těsní a brání šíření ohně a kouře.
Základním předpokladem toho, aby měly výrobky dlouhou životnost a fungovaly bez závad a aby s nimi jejich uživatelé byli
spokojeni, je správná montáž.
Pokud se výrobce rozhodne pro montáž výrobků systému ALUFIRE ve vlastní režii, je povinen absolvovat školení v oblasti:
- právní odpovědnosti osob provádějících montáž protipožárních výrobků,
- přepravy a skladování výrobků,
- montáže výrobků ALUFIRE,
- utěsňování skleněných tabulí.
Tento dokument poskytuje uživatelům informace o technických podmínkách montáže protipožárních dveří a segmentů stěn
vyráběných firmou ALUFIRE. Díky jeho použití se vyvarujete mnoha chyb, které většinou vyplývají z nedostatečných znalostí
týkajících se správné montáže protipožárních výrobků.

3. Konstrukce protipožárních výrobků systému ALUFIRE
3.1. Bezpečnost a hygiena práce při montáži
Tuzemské stavební předpisy požadují, aby veškeré výrobky byly zabudovány do stavby takovým způsobem, aby
neohrožovaly životy a zdraví lidí a veřejnou bezpečnost.
Během montáže těchto výrobků je třeba dodržovat všeobecné předpisy týkající se bezpečnosti práce.
Montáž je třeba provádět za pomoci elektrického a ručního nářadí a také lešení a dalších pomůcek, které jsou nutné
k zajištění bezpečnosti práce.
Veškeré elektrické nářadí, které se při montáži použije, musí mít platné osvědčení o způsobilosti k použití vystavené osobou,
která je k tomu oprávněna.
Lešení, které se při montáží použije, ať už uvnitř, nebo vně budovy, musí být kompletní, funkční a smontované osobami
s odpovídající kvalifikací potvrzenou příslušným oprávněním.
Žebříky, které se při montáži použijí, musejí splňovat podmínky, za jakých mohou být používány, a musejí být používány
způsobem doporučeným výrobcem, který je popsán v příslušných instrukcích.
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3.2. Určování směru otevírání křídel dveří
Směr otevírání dveří určujeme vždy tak, že se postavíme na stranu dveřních pantů.
Pravé dveře – o pravých dveřích mluvíme, jestliže:
díváme-li se na křídlo ze strany, na které je upevněno na zárubni, vidíme dveřní panty na pravé straně křídla.
Levé dveře – o levých dveřích mluvíme, jestliže:
díváme-li se na křídlo ze strany, na které je upevněno na zárubni, vidíme dveřní panty na levé straně křídla.
V případě dvoukřídlých dveří platí stejná pravidla, jen s tím rozdílem, že mluvíme-li o směru otevírání dveří, máme na mysli
směr otevírání bližšího, činného křídla.

Obr. PV – pravé (P), ven (V)

Obr. 1. LD – levé (L), dovnitř (D)

Obr. LZ – levé (L), ven (V)

Obr. 2. PD – pravé (P), dovnitř (D)

3.3. Přípustné rozměry
Maximální rozměry výrobků podle Technického schválení:
− jednokřídlé dveře: vnější šířka zárubně – 1 420 mm, vnější výška zárubně – 2 500 mm,
− dvoukřídlé dveře: vnější šířka zárubně – 2 500 mm, vnější výška zárubně – 2 500 mm,
− segmenty stěn: výška – 4 200 mm, délka stěn je neomezená pod podmínkou dilatace vždy po 6 000 mm, přičemž rozestup
pilířů činí uvnitř budovy 1 500 mm a vně budovy 1 200 mm; délka stěn dilatace nesmí překročit 6 000 mm.
- celoskleněné stěny ALUFIRE® Vision Line: vnější výška 2 988 mm, šířka je neomezená.
V případě individuálního připuštění lze dodat výrobky s většími rozměry, než jaké připouští Technické schválení.
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3.4. Přehled profilů podle požadované třídy ohnivzdornosti
Protipožární výrobky systému ALUFIRE® jsou vyrobeny z hliníkových profilů spojených tepelně izolační vrstvou z polyamidu
vyztuženého skleněným vláknem. V závislosti na požadované ohnivzdornosti a místě montáže vznikají různé konfigurace
použitých profilů. Vzhledem k tomu, že se základní profil ve výrobcích o ohnivzdornosti do EI60 nemění, přibývají různé lišty
a zasklívací těsnění. Přehled jednotlivých typů lišt najdete v následující tabulce.
Tab. 1. Přehled prvků výrobků podle ohnivzdornosti a druhu výplní
Místo
Ohnivzdornost
montáže

Vnitřní výrobky

Těsnění

Skleněná
tabule EI15

F98-03-030-6- 100-05-000-04
0

Skleněná
tabule EI30

100-05-000-00
F98-03-027-64
100-07-000-00

Skleněná
tabule EI45

Vnější výrobky

Vnější lišta

Skleněná
tabule EI60

F98-03-027-64

F98-03-022-64

100-05-000-00

Výrobce výplně

Těsnění

Úhelník
k upevnění výplní

Vnitřní lišta

AGC, IGP

100-05-000-0-0

400-15-022-0-0
s filcem

F98-03-030-6-4

AGC, Glassolutions,
ALUFIRE

100-05-000-0-0

F98-03-027-6-4

IGP

100-07-000-0-0

400-15-017-0-0
s filcem

AGC

100-05-000-0-0
400-15-017-0-0
s filcem

F98-03-027-6-4

400-15-013-0-0
s filcem

F98-03-022-6-4

100-07-000-00

IGP

100-07-000-0-0

100-05-000-00

AGC, Glassolutions,
ALUFIRE

100-05-000-0-0

100-07-000-00

IGP

100-07-000-0-0

Skleněná
tabule EI120

F98-03-015-6- 100-03-000-04
0

IGP

100-03-000-0-0

400-20-011-0-0
s filcem

F98-03-015-6-4

Panel EI30

F98-03-022-6- 100-05-000-04
0

ALUFIRE

100-05-000-0-0

400-15-013-0-0

F98-03-022-6-4

Panel EI60

F98-03-013-6- 100-05-000-04
0

ALUFIRE

100-05-000-0-0

400-15-13-0-0

F98-03-013-6-4

Panel EI120

F98-02-106-6- 100-10-000-04
0

ALUFIRE

100-07-000-0-0

400-20-011-0-0

F98-03-015-6-4

Skleněná
tabule EI15

F98-02-006-6- 100-10-000-04
0

AGC, IGP

100-07-000-0-0

400-15-017-0-0
s filcem

F98-03-022-6-4

Skleněná
tabule EI30

F98-02-006-6- 100-10-000-04
0

AGC, IGP,
Glassolutions

100-07-000-0-0

400-15-013-0-0
s filcem

F98-03-022-6-4

Skleněná
tabule EI45

F98-02-006-6- 100-10-000-04
0

IGP

100-07-000-0-0

Skleněná
tabule EI60

F98-02-006-6- 100-10-000-04
0

AGC, IGP,
Glassolutions

100-07-000-0-0

Skleněná
tabule EI120

F98-02-106-6- 100-10-000-04
0

IGP

100-07-000-0-0

400-15-013-0-0
s filcem
U svazku
o tloušťce 48 mm:
400-15-010-0-0
s filcem,
u ostatních:
400-15-013-0-0
s filcem
400-20-011-0-0
s filcem

F98-03-022-6-4

F98-03-022-6-4

F98-03-015-6-4
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Úhelník
k upevnění výplní

Těsnění

Vnitřní lišta

Obr. 3. Průřez základního profilu ALUFIRE®.

46

46

Tab. 2. Průřezy jednotlivých profilů představuje následující tabulka.
HLINÍKOVÉ PROFILY
Základní profil od EI30 do EI60 F98-01-080-6-4
Základní profil do EI120 F98-01-095-6-4

80

94,5

Zasklívací lišta F98-03-027-6-4
26,75

26,75
23

23

31,25

23

Zasklívací lišta F98-03-030-6-4
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Zasklívací lišta F98-03-013-6-4

22,2

14

23

23

23

22,2

Zasklívací lišta F98-03-015-6-4

Zasklívací lišta F98-02-006-6-4

15,25

30

21,5

6,15

Zasklívací lišta F98-02-106-6-4

Zasklívací lišta F98-03-018-6-4
17,9

30

23

6,14

Redukční polodrážka F98-02-206-6-4
15

Modifikátor F98-02-037-6-4
23.5

19.1

9.25

6.15

Nízký práh 10 mm F98-04-010-6-4

16

Okapnice F98-03-021-6-4

49
10

21

Vysoký práh 20 mm F98-04-024-6-4

Úhlový spoj 90° F98-06-090-6-4

79.5

20

64.6

73.6

Úhlový spoj 135° F98-06-135-6-4
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Zasklívací těsnění 100-03-000-0-0

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zasklívací těsnění 100-05-000-0-0

Zasklívací těsnění 100-07-000-0-0

Zasklívací těsnění 100-10-000-0-0

Těsnění závěsu 100-11-000-0-0

Podložka k utěsňování tabulí 103-00-000-0-0

Spoj ke stabilizaci profilu 202-50-009-0-0

Plíšek k dilataci nebo úpravám PX0-X0-002-04-0

Úhelník k upevnění výplní 400-XX-0YY-0-0

Úhelník k upevnění výplní 400-18-067-0-0

Úhelník k upevnění výplní 400-24-085-0-0

Podložka pod úhelník 400-XX-000-0-0
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Antivyvažovací soustava 410-00-000-0-0

Zabezpečení zadního okraje profilu 410-00-000-0-1

Zabezpečení zadního okraje profilu EI120 410-00-120-0-1

Montážní kotva 410-00-000-1-1

3.5. Konstrukce výplní
Použité ohnivzdorné skleněné tabule se skládají ze dvou nebo více vrstev skla oddělených tenkými ochrannými vrstvami
gelu o tloušťce přibližně 1 mm. V případě požáru při teplotě kolem 120 °C tato ochranná vrstva nabobtná a zmatní a začne
pohlcovat tepelnou energii. Tento proces se opakuje u každé vrstvy, dokud se vrstvy gelu a skla zcela nezničí.
Výjimku představuje sklo od firmy Glassolutions, které se skládá ze dvou tvrzených tabulí, mezi nimiž se nachází vrstva gelu.
Neprůhledné výplně jsou vyrobeny z vrstvených lepených desek GKF nebo PROMATECT, které jsou z obou stran obloženy
hliníkovým nebo ocelovým plechem.

3.6. Identifikace výrobků ALUFIRE®
Podle předpisů stavebního zákona musejí být protipožární výrobky trvale označené. Pokud
zjistíte, že dodaný výrobek není označen tak, jak je uvedeno níže, oznamte tuto skutečnost
výrobci.

Výrobky ALUFIRE jsou označeny identifikačními štítky, které vypadají takto:

Štítek obsahuje následující informace: číslo technického schválení, číslo výrobku, datum výroby, název výrobku, třídu
ohnivzdornosti, údaje o výrobci
Štítek je trvale upevněn:
- v případě vitrín na vnitřní straně dolního profilu,
- v případě dveří u horního pantu.
Další označení se nacházejí na protipožárních skleněných tabulích. Tato označení obsahují:
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- název výrobce,
- třídu ohnivzdornosti,
- název skla.

4. Montáž výrobků ALUFIRE®
4.1. Výrobky ALUFIRE®
Výrobky ALUFIRE® můžeme vzhledem ke způsobu montáže rozdělit na dvě skupiny:
 dveře, okna a protipožární stěny,
 celoskleněné stěny systému ALUFIRE Vision Line.
Montáž dveří, oken a stěn probíhá stejným způsobem bez ohledu na třídu ohnivzdornosti jednotlivých výrobků.
V případě montáže výše uvedených výrobků ve vlastní režii je bezpodmínečně nutné absolvovat montážní školení, které
bude stvrzeno certifikátem.
V případě celoskleněných stěn systému Vision Line firma ALUFIRE se montáž ve vlastní režii nepovoluje.

4.2. Požadavky týkající se zdí a otvorů
V zájmu zachování požadované třídy ohnivzdornosti musejí být dveře a stěny systému ALUFIRE® zabudovány do zdí
z následujících materiálů:
1) výrobky o ohnivzdornosti EI15 a EI30:
− z plných, voštinových nebo příčně děrovaných cihel o minimální tloušťce 65 mm,
− z betonu nebo železobetonu o minimální tloušťce 60 mm,
− z dutých cihel nebo pórobetonu o minimální tloušťce 120 mm,
− z lehkých sádrokartonových desek o minimální ohnivzdornosti EI15 a minimální tloušťce 100 mm,
2) výrobky o ohnivzdornosti EI45 i EI60:
− z plných, voštinových nebo příčně děrovaných cihel o minimální tloušťce 125 mm,
− z betonu nebo železobetonu o minimální tloušťce 150 mm (v případě dveří a stěn typu ALUFIRE EI45) a o minimální
tloušťce 175 mm (v případě dveří a stěn typu ALUFIRE EI60),
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− z dutých cihel nebo pórobetonu o minimální tloušťce 120 mm,
− z lehkých sádrokartonových desek o minimální ohnivzdornosti EI60 a minimální tloušťce 100 mm,
3) výrobky o ohnivzdornosti EI120:
- z pórobetonu o minimální tloušťce 240 mm,
− z betonu nebo železobetonu o minimální tloušťce 240 mm,
4) celoskleněné stěny ALUFIRE Vision Line o ohnivzdornosti EI30:
− z plných, voštinových nebo příčně děrovaných cihel o minimální tloušťce 65 mm,
− z betonu nebo železobetonu o minimální tloušťce 60 mm,
− z dutých cihel nebo pórobetonu o minimální tloušťce 120 mm,
5) celoskleněné stěny ALUFIRE Vision Line o ohnivzdornosti EI60:
− z plných, voštinových nebo příčně děrovaných cihel o minimální tloušťce 125 mm,
− z betonu nebo železobetonu o minimální tloušťce 150 mm (v případě dveří a stěn typu ALUFIRE EI45) a o minimální
tloušťce 175 mm (v případě dveří a stěn typu ALUFIRE EI60),
− z dutých cihel nebo pórobetonu o minimální tloušťce 120 mm,
Každý prvek určený k zabudování musí být zasazen do připraveného otvoru ve zdi. V žádném případě není možné
obezdívat zárubeň během montáže výrobku nebo po jejím dokončení. Při stavění zdi určené k zabudování výrobku je třeba
vždy ponechat ve zdi otvor o něco větších rozměrů, než jsou vnější rozměry výrobku. Tento otvor musí být o 20–30 mm širší
a o 10–30 mm vyšší, než jsou vnější rozměry výrobku. Rohy otvoru musejí svírat úhel 90 stupňů a úhlopříčky se nesmějí lišit
o víc než 10 mm.
Všechny vnitřní plochy otvoru musejí být hladké a bez prohlubní a vrstva vnitřní izolace nesmí vystupovat nad
povrch zdi. Dolní plocha otvoru musí být z nehořlavého materiálu a musí být hladká a rovná, aby poskytovala
zabudovávanému výrobku stabilitu.

4.3. Přeprava a skladování
Výrobky systému ALUFIRE® jsou na místo určení přepravovány nezasklené. Vzhledem k vysoké hmotnosti skleněných
tabulí a k nutnosti mechanického zabudování výrobků do zdí probíhá zasklení až na místě montáže. V případech, kdy
přepravu zajišťuje výrobce, jsou výrobky dodávány na stojanech. Příslušenství, těsnění apod. je dodáváno v lepenkových
krabicích.
Běžná dodávka neobsahuje: minerální vlnu, pěnu, hmoždinky, kotvy.
Přeprava a skladování skleněných tabulí:
Skleněné tabule musejí být přepravovány a skladovány na speciálních stojanech, musejí zaujímat sklon 6–10° od kolmice,
musejí mít plnou oporu ze zadní strany a musejí být zabezpečeny před případným posunutím. Jednotlivé tabule musejí být
od sebe odděleny měkkými vložkami. Během přenášení tabule nesmějí stát na hraně. Náraz do hrany by mohl vést
k prasknutí tabule. Takového zacházení je třeba se vyvarovat zvláště v případě tvrzených tabulí od firmy Glassolutions.
Protipožární skleněné tabule je třeba chránit před působením vody, teploty a UV záření. Musejí být skladovány v suchých a
dobře větraných místnostech a chráněny před přímým působením slunečních paprsků a dalších zdrojů tepla. Tepelná
odolnost protipožárních skleněných tabulí se pohybuje v rozmezí:
- sklo od firmy AGC: od -40 do +40 °C,
- sklo od firmy Pilkington: od -40 do +50 °C,
- sklo od firmy Glassolutions: od -10 do +45 °C.
Hliníkový pásek nacházející se na hranách tabulí nesmí být poškozen.
Přeprava a skladování hliníkových prvků:
Hliníkové části dveří, vitrín a další prvky z hliníku je třeba přepravovat a skladovat stejným způsobem jako sklo, tedy za
pomoci stojanů, které výrobky podepírají a brání jejich případné deformaci. Jednotlivé hliníkové konstrukce musejí být od
sebe odděleny měkkými vložkami a chráněny před posouváním a nárazy.
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4.4. Zabudování výrobku do otvoru
Tab. 3. Zjednodušený postup zabudování hliníkového výrobku systému ALUFIRE®:
Číslo
1

Druh operace
Kontrola otvoru

2

Příprava výrobku

3

Zasazení výrobku do otvoru

4

Mechanická montáž výrobku

5

Utěsnění výrobku

6
7
8
9
10

Montáž výplní
Úprava
Montáž příslušenství
Seřízení
Úklid pracoviště

Co je třeba kontrolovat
- výška a šířka otvoru musejí být větší než výška a šířka výrobku, a to maximálně o
30 mm,
- rozdíl mezi úhlopříčkami nesmí být větší než 1 cm,
- kontrola dolní plochy,
- všechny plochy otvoru musejí mít kompaktní povrch bez volných prvků
- vyvrtání otvorů v zárubni nebo rámu ve střední teplotní komoře a v plíšcích
sloužících ke spojení hliníkových profilů (pozor: před začátkem vrtání je třeba
demontovat těsnění dveří)
- kontrola správného sklonu výrobku,
- zajištění výrobku v otvoru pomocí klínů,
- kontrola otevírání křídel dveří
- upevnění výrobku pomocí kotev nebo hmoždinek – spojovací materiál musí
procházet střední komorou základního profilu a plíškem spínajícím hliníkové profily
(po dokončení práce je třeba namontovat na své místo těsnění dveří),
- výběr spojovacího materiálu závisí na typu zdi,
- kontrola umístění výrobku v otvoru (vodorovnost, kolmost, úhlopříčka)
- štěrbinu mezi výrobkem a zdí je třeba vyplnit:
 do EI45 – montážní ohnivzdornou pěnou,
 EI60 – montážní ohnivzdornou pěnou (nebo minerální vlnou) a omítkou o
ohnivzdornosti třídy A1 nebo ohnivzdornými hmotami
 EI120 – minerální vlnou a omítkou o ohnivzdornosti třídy A1 nebo
ohnivzdornými hmotami
- montáž dle oddílu 4.5 Montáž a utěsňování výplní
- úprava výrobku podle specifikace objednávky
- montáž klik, zavíračů dveří a dalších prvků podle specifikace objednávky
- seřízení nezbytné pro správné fungování výrobku ALUFIRE®

Materiály použité při montáži (minerální vlna, pěna, hmoždinky apod.) musejí splňovat požadavky na montáž protipožárních
výrobků a musejí mít oprávnění pro použití na domácím trhu (certifikáty, technická schválení, atesty).
Montáž protipožárních stolařských výrobků systému ALUFIRE® musí rozhodně proběhnout
mechanickou cestou. Pěnu, minerální vlnu a podobné materiály není dovoleno používat
k upevňování výrobků do otvorů.
Rámy segmentů a zárubně dveří je třeba upevnit pomocí montážních ocelových hmoždinek o průměru 10 mm.
Jejich rozestupy nesmějí být větší než 500 mm a jejich vzdálenost od rohů a osy svislic zdí nesmí překročit 190 mm.
V případě sádrokartonových zdí je bezpodmínečně nutné zpevnit místa, na která budou zabudovány dveře a
segmenty stěn, pomocí zárubňového profilu typu UA 75 nebo většího. Do tohoto profilu je pak možné upevnit zárubně a
segmenty stěn pomocí ocelových samořezných vrutů, jejichž průměr nesmí být menší než 6 mm a rozestupy nesmějí být
větší než 500 mm. Minimální hloubka kotvení:
- u montážních hmoždinek – 50 mm,
- u vrutů k upevnění rámů – 60 mm
K montážním pracím je zakázáno používat jiné materiály než ty, které jsou uvedeny v Technickém schválení.
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Obr. 4. Ocelová montážní hmoždinka.
Níže představujeme různé možnosti montáže výrobků ALUFIRE®

Obr. 5. Upevnění výrobku k železobetonové zdi pomocí
hmoždinek

Obr. 6. Upevnění výrobku k železobetonové zdi pomocí
kotev

Obr. 7. Upevnění výrobku k sádrokartonové zdi

Obr. 8. Průřez úhlovým spojením 90°
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Obr. 9. Průřez úhlovým spojením 135°

Obr. 10. Průřez spojením typu T. Ohnivzdornost EI30

Obr. 11. Průřez dilatačním spojením

Obr. 12. Průřez zárubní dveří či okna o ohnivzdornosti
EI60 s pevným nadsvětlíkem o ohnivzdornosti EI120

Obr. 13. Průřez spojením tabulí systému ALUFIRE Vision Line

Obr. 14. Průřez spojením tabulí EI60 se zdí
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4.5. Montáž a utěsňování výplní
Během montáže skleněných tabulí je třeba postupovat zvlášť opatrně. Při nesprávném
umístění tabule v nadsvětlíku nebo při použití nesprávného nářadí a spojovacích materiálů se
tabule může poškodit. Na tabule poškozené v důsledku nedodržování níže uvedených zásad
se pak nevztahuje záruka výrobce.

Při montáži spojených skleněných tabulí je třeba věnovat pozornost informacím, které jsou umístěny přímo na tabulích a
také na jejich obalech. Spojené tabule jsou opatřeny samolepicím štítkem s nápisem „vnitřní strana“, který upozorňuje na
umístění ohnivzdorné tabule, a štítkem s nápisem „dolní strana tabule“, který upozorňuje na obložené hrany a ventil.
Při montáži spojených tabulí je třeba přesně dodržovat doporučený postup, a to proto, že:
- během výroby spojených tabulí může z technologických příčin dojít k posunutí tabulí na dvou hranách,
- v rohu tabule se může nacházet ventil (tabule firmy Glassolutions) a při nesprávné manipulaci může dojít k odtečení
protipožárního gelu.

Okraje tabulí jsou chráněny hliníkovým páskem. Při poškození tohoto pásku může dojít k odtečení protipožárního gelu, čímž
tabule ztratí své protipožární vlastnosti.
Tabule jsou uchyceny v rámech pomocí ocelových úhelníků připevněných vruty.
Na povrchu úhelníku je nalepená filcová podložka, která tabuli chrání před přímým kontaktem s kovem. Při montáži je třeba
ponechat mezi tabulí a úhelníkem určitý prostor, jednak proto, že tabule při požáru zvětší svůj objem, a také proto, aby při
montáži nedošlo k poškození.
Na fotografiích níže najdete příklady nesprávné a správné montáže úhelníku.
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Správná montáž (filcová podložka není stlačená)

Skleněné tabule se utěsňují pomocí zasklívacích podložek.
Zasklívací podložky jsou vyrobeny z velmi tvrdého dřeva o tvrdosti A75 Shoreovy stupnice.
Je zakázáno používat místo nich podložky plastové, ocelové nebo vyrobené z jiných
materiálů.
Každá tabule a každý panel musejí být bezpodmínečně připevněny pomocí úhelníků. Místa,
kam úhelníky patří, jsou vyznačena podložkami pod úhelníky připevněnými výrobcem.
Skleněné tabule nesmějí přicházet do styku s rámem nebo s jinými tvrdými předměty.
Vzhledem k tomu, že tabule neplní funkci nosného prvku, plní distanční podložky následující funkce:
a) rozložení váhy tabule na rám,
b) vyrovnání tabule v rámu,
c) zajištění správného pohybu křídla,
d) ochrana tabule před přímým kontaktem s rámem.
Zasklívací podložky umístit do vzdálenosti 80–100 mm od rohů rámu. Jejich šířka by se měla minimálně rovnat tloušťce
tabule nebo panelu. Tloušťka podložky závisí na prostoru mezi výplní a profilem. Podložky je třeba zabezpečit před
posouváním pomocí neutrálního lepidla nebo těsnicí hmoty. Musejí být umístěny tak, aby nebránily odvodňování a
odvětrávání profilů. Jejich délka by neměla přesáhnout 100 mm.
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Obr. 17. Rozmístění distančních podložek při montáži tabulí a ohnivzdorných panelů do vitrín a dveří
Poslední operace montáže výplní spočívají v zasazení zasklívacích lišt a v montáži těsnění do štěrbiny mezi výplní a
zasklívacími lištami, která tabuli zafixuje.

4.6. Poznámky k montáži
Vzhledem k tomu, že hliníkové komponenty zvyšují vlivem vysoké teploty svůj objem, doporučujeme ponechávat mezi konci
zasklívacích lišt a základními profily mezery o šířce 1–2 mm.

Obr. 18. Poloha zasklívacích lišt
Přílišná tloušťka těsnění a jeho tlak na profil zárubně mohou způsobit, že křídlo nepřiléhá k zárubni dokonale. Rozdíl mezi
osazením křídel může při zavřených dveřích dosahovat 1–3 mm.
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1- 3 mm

Obr. 19. Přiléhání dveřních křídel

4.7. Regulace pantů
Křídla dveří jsou zavěšena na trojdílných pantech, které je možné regulovat ve třech rovinách.
Z
Regulace v rovině zárubně se provádí změnou pozice regulační šroubové zátky
umístěné pod regulačním pouzdrem v zárubňové části pantu, a to za pomoci
imbusového klíče.
Y
Regulace v rovině kolmé k rovině zárubně se provádí nastavením výstředného
regulačního pouzdra do potřebné pozice vůči otvorům v zárubňové části pantu.
X
Regulace v rovině rovnoběžné s rovinou zárubně se provádí změnou pozice osy pantu
vůči křídlové části pantu regulačním šroubem za pomoci imbusového klíče. Po
dokončení regulace je třeba zafixovat pant upínacím šroubem pomocí imbusového
klíče.
Obr. 20. Schéma regulace trojdílného pantu

5. Montáž dveřního příslušenství
5.1. Kliky
1. Zasuňte hranolový čep kliky do otvoru zámku,
2. Nasaďte kliku s růžicemi a přišroubujte pomocí šroubů a nýtomatic takovou silou, aby se klika mohla volně pohybovat,
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3. Zafixujte hranolový čep uvnitř kliky utáhnutím šroubů pomocí imbusového klíče,
4. Nasaďte kryty z kartáčované oceli, které mají překrývat růžice kliky.
Klika by měla být přimontovaná pevně, kryty by se neměly odchylovat od povrchu dveří.

5.2. Pouzdro západky pasivního křídla
Po osazení dvoukřídlých dveří je třeba přimontovat k podlaze pouzdro k blokaci západky. Pouzdro musí být umístěna přesně
na ose čepu západky pasivního křídla dveří. Abychom mohli pouzdro namontovat, musíme zavřít pasivní křídlo dveří a
zastrčit západku. Označíme si místo dotyku čepu západky s podlahou, v tomto místě vyvrtáme speciálním vrtákem otvor o
průměru 15 mm a do otvoru vlepíme pouzdro. Pak zkontrolujeme, zda čep západky zapadá do pouzdra a zda se dveře
správně zavírají.
Montáž pouzdra je možné provést teprve po úplném dokončení podlahových úprav. Tento úkon tedy vyžaduje nejen
přesnost, ale i důslednost týkající se správného postupu.

Obr. 21. Způsob zasazení pouzdra západky do podlahy

5.3. Horní zavírač dveří
Horní zavírač není na dveřích namontován od výrobce. Dodává se v původním balení spolu s návodem k montáži.
Zavírač by měl být přimontován pomocí šroubů M5 a nýtomatic, které jsou upevněny v hliníkových profilech. Jeho regulace
se provádí podle návodu, který je součástí balení.

5.4. Horní elektromagnetická aretace
Elektromagnetická aretace funguje na principu jednoduchého elektromagnetu přimontovaného k profilu zárubně, který
přitahuje ocelovou destičku přimontovanou k profilu křídla dveří. Tento systém neobsahuje mechanické prvky, takže má
dlouhou životnost, je tichý a nevyžaduje pravidelnou údržbu. Aretace funguje reverzně, což znamená, že spojení se uvolňuje
při přerušení elektrického napájení. Proto je vhodná pro dveře nacházející se na takových místech, jako jsou únikové
východy nebo systémy kontroly vstupu.
Před zapojením je třeba nastavit napájení na 12 nebo 24 V/DC a stejně nastavit i montážní destičku aretace.
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Obr. 22. Umístění elektromagnetické aretace na dveřích

Obr. 23. Montáž elektromagnetické aretace
a) Nalepíme na dveře schéma vrtání,
b) Vyvrtáme otvory podle schématu,
c) Přimontujeme aretaci ke dveřím. Přitom použijeme 1 gumovou podložku vloženou mezi 2 kovové podložky. Podložky se
nacházejí na šroubu mezi aretací a dveřmi,
d) Za pomoci 2 montážních vrutů připevníme montážní destičku,
e) Nastavíme montážní destičku tak, aby svírala pravý úhel s aretací,
f) Použijeme montážní destičku jako šablonu a vyvrtáme otvor pro vedení,
g) Vyvrtáme zbývající otvory a našroubujeme šrouby,
h) Pomocí 2 šroubů M4, které jsou součástí balení, připevníme elektromagnet k montážní destičce,
i) Zkontrolujeme, zda zařízení správně funguje.
Šrouby držící aretaci by neměly být příliš silně dotažené, gumová podložka musí zůstat pružná, aby se aretace mohla
přizpůsobit elektromagnetu.
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Obr. 24. Montáž u dveří otevírajících se dovnitř

Obr. 25. Montáž u dveří otevírajících se ven
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6. Používání
6.1. Prohlídky a údržba výrobků
Podle informací ředitele Kanceláře pro zjišťování hrozeb, spadající pod hlavní velitelství polského hasičského záchranného
sboru (KG PSP), je potřeba technických prohlídek a údržby protipožárních zařízení stanovena nařízením ministra vnitra a
administrativy ze dne 7. června 2010 týkajícím se protipožární ochrany budov, stavebních objektů a území (SZ č. 109,
položka 719). Vlastník budovy je povinen zajistit požadovaný program údržby a v případě, že je u protipožárních výrobků
zpozorováno jakékoli poškození nebo změna, která by mohla negativně ovlivnit jejich správné fungování, je povinen
okamžitě zjednat nápravu.
V zájmu toho, aby protipožární výrobky odpovídaly požadavkům pasivní bezpečnosti, a v zájmu zachování záručních
podmínek ukládá výrobce uživateli svých výrobků povinnost provádět technické prohlídky těchto výrobků minimálně dvakrát
ročně. Prohlídky musejí vykonávat osoby, které mají dostatečné znalosti o konstrukci a způsobu používání hliníkových
protipožárních výrobků firmy ALUFIRE. Certifikáty opravňující k provádění prohlídek je možné získat absolvováním školení u
osoby pověřené výrobcem.
Náplní pravidelných prohlídek a údržby jsou následující činnosti:
1. Otevření dveří/okna a kontrola, zda jsou všechny součásti v takovém stavu, aby mohly správně fungovat,
2. Kontrola zámků a jejich případná regulace,
3. Kontrola blokovacích/západkových součástí,
4. Kontrola lakovaných povrchů,
5. Kontrola celkového stavu připevněného kování a případné utažení všech uvolněných šroubů na kování,
6. Kontrola celkového stavu těsnění, jejich přiléhavosti, doteku v rozích a jejich správné montáže,
7. Kontrola, zda nepřibylo nebo naopak neubylo jakékoli zařízení, které by mohlo mít vliv na fungování výrobků
systému ALUFIRE®.
8. Kontrola čistoty a mírné promazání všech pohyblivých prvků kování.
V případě, že je u nějakého výrobku zjištěno poškození nebo opotřebování některé součásti, je třeba provést opravu nebo
součást vyměnit za novou.
V zájmu správného fungování protipožárních výrobků, prodloužení jejich životnosti a udržení jejich estetického vzhledu je
třeba pravidelně provádět jejich údržbu, do níž patří:
1. Údržba lakovaných povrchů:
Práškový lak může podlehnout mechanickému poškození způsobenému ostrými předměty nebo brusnými
materiály a také působení organického ředidla, koncentrovaného alkoholu, kyselin, zásaditých látek a látek
ropného původu. K poškození laku může dále dojít v případě, že jsou na něm příliš dlouho ponechány ochranné
pásky, a to zvláště v případech, kdy je výrobek vystaven působení přímého slunce nebo vysoké teploty.
V takových případech může dojít k chemickým reakcím, v jejichž důsledku není možné odstranit fólii bez
poškození laku.
K mytí lakovaných povrchů doporučujeme používat čistou vodu s malým množstvím neutrálních nebo mírně
zásaditých detergentů. Nedoporučujeme používat silně kyselé nebo silně zásadité detergenty ani organická
rozpouštědla obsahující estery, ketony, alkoholy, aromatické sloučeniny, estery glykolů, chlorované uhlovodíky
apod.
Mastné, olejnaté nebo smolnaté látky a také zbytky lepidla, silikonové gumy či samolepicích pásků odstraníte
pomocí rozpouštědel ropného původu, která by neměla obsahovat aromatické složky.
Teplota prostředků určených k mytí by neměla přesahovat 25 °C. Ihned po umytí je třeba povrch opláchnout
studenou vodou.
2. Údržba skleněných tabulí.
Mytí a čištění skleněných povrchů závisí na podmínkách okolního prostředí a stupni jeho znečištění. Sklo je třeba
čistit tak často, aby zůstávalo čisté, doporučujeme však minimálně jednou za šest měsíců. Ve většině případů stačí
sklo omýt dostatečným množstvím čisté vody. V případě potřeby můžete do vody přidat malé množství neutrálního
čisticího prostředku nebo běžně dostupného prostředku určeného k mytí oken. Můžete také použít gumovou
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stěrku. Po umytí je třeba sklo opláchnout dostatečným množstvím čisté vody. Zbývající tekutiny se můžete zbavit
pomocí gumové stěrky. Je zakázáno používat jakékoli prostředky s obsahem látek, které vedou ke stírání,
škrábání nebo obrušování povrchu.
Údržba těsnění.
Těsnění vyrobené ze syntetického kaučuku EPDM je třeba očistit za pomoci neutrálních čisticích prostředků a poté
ošetřit prostředkem na bázi silikonové pryskyřice, který těsnění chrání před negativním působením povětrnostních
vlivů a zajišťuje, aby zůstalo pružné.
K údržbě kování na pohyblivých součástech, které vzájemně spolupracují, doporučujeme používat prostředky se
silikonovými složkami, které se vyznačují schopností konzervovat, promazávat a chránit před korozí.

K pravidelným prohlídkám protipožárních výrobků ALUFIRE můžete využít služeb jejich výrobce – firmy ALUFIRE

6.2. Likvidace
Opotřebované nebo demontované protipožární stolařské výrobky systému ALUFIRE® podléhají likvidaci dle SZ z roku 2007,
č. 39, položka 251. Jednotlivé části výrobků musejí být oklasifikovány podle nařízení ministra životního prostředí ze dne 27.
září 2001 týkajícího se klasifikace odpadů (SZ č. 112, položka 1206) a předány firmám zabývajícím se likvidací odpadů.

7. Záruční podmínky
ALUFIRE poskytuje na své výrobky záruku a současně ujišťuje zákazníky, že tyto výrobky jsou vysoce kvalitní a že k jejich
výrobě byly použity bezpečné a prověřené materiály, které zaručují správné fungování celých výrobků i jejich jednotlivých
mechanismů a příslušenství.
ZÁRUČNÍ LHŮTY
 Hliníkové stolařské výrobky podléhají záruce 36 měsíců. Záruka se týká výrobku jako celku a vztahuje se
k odpovídající kvalitě hliníkových profilů, skleněných a dalších výplní a těsnění.
 Veškeré doplňky stolařských výrobků, které jsou vyměnitelné a představují samostatný celek, jako jsou kliky,
zámky, patentní vložky, zavírače, elektromagnetické aretace, panikové západky apod., stejně jako montážní práce,
jsou-li provedeny poskytovatelem záruky nebo jeho autorizovaným montérem, podléhají záruce 12 měsíců.
 Výše uvedené lhůty se počítají od data prodeje výrobku.
PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH POVINNOSTÍ
 Poskytovatel záruky nese v rámci záruky odpovědnost pouze za vady, které vznikly z příčin tkvících v prodaných
výrobcích, a za vady způsobené montáží provedenou poskytovatelem záruky nebo jeho autorizovaným montérem.
 Záruční servis je poskytován pouze po předložení záručního listu podepsaného poskytovatelem záruky. V případě,
že se v záručním listu nacházejí jakékoli úpravy, škrty nebo gumování, ztrácí záruka platnost.
 Poskytovatel záruky je v rámci této záruky povinen odstranit závadu provedením nezbytných oprav nebo vyměnit
závadný výrobek za nezávadný. O způsobu vyřešení reklamace rozhoduje poskytovatel záruky.
 Reklamaci je nutné nahlásit v záruční lhůtě a do 7 dnů od objevení závady. Oznámení je třeba podat písemnou
formou, s uvedením čísla smlouvy, které je zapsáno v záručním listu, popisem závady a informací, kdo podle
záručního listu prováděl montáž výrobku.
 Poskytovatel záruky je povinen splnit povinnosti, které ze záruky vyplývají, do 14 dnů od data, kdy obdržel
oznámení, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které nejsou na straně poskytovatele záruky.
 Dodavatel si vyhrazuje právo reklamovaný výrobek nejprve prohlédnout a posoudit oprávněnost reklamace.
 Zjevné vady výrobků, zvláště neshody v počtu, velikosti, druhu profilu nebo barvě nebo mechanická poškození
profilů a skleněných tabulí je třeba oznámit při jejich převzetí. Pokud nedojde k reklamaci v okamžiku převzetí,
ztrácí záruka platnost.
 Výrobek, za nějž byl poskytnut jiný, nebo jeho části, za něž byly poskytnuty jiné, se stávají vlastnictvím dodavatele.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
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 Mechanická, tepelná, chemická a další poškození způsobená nesprávným zacházením nebo vnějšími činiteli.
 Vady součástí výrobků (například skleněných tabulí nebo svrchního laku), které připouštějí normy uvedené
v technickém schválení.
 Vadné výrobky, které byly zabudovány se souhlasem uživatele.
 Závady způsobené úpravami, opravami a konstrukčními změnami provedenými uživatelem nebo třetí osobou.
 Závady vzniklé při montáži, s výjimkou montáže provedené poskytovatelem záruky nebo jeho autorizovaným
montérem.
 Závady vzniklé při údržbě.
DALŠÍ ZÁSADY
 Zákon ze dne 27. července 2002 o specifických podmínkách prodeje spotřebitelům a změnách v občanském
zákoníku řeší různé otázky, které nejsou zahrnuty v záručním listu.
 V případě, že je reklamace neoprávněná, může dodavatel požadovat po reklamovateli úhradu svých nákladů.
 Ohlášená reklamace nezbavuje reklamovatele povinnosti uhradit pohledávku za zakoupený výrobek ve
stanoveném termínu. Na reklamace výrobků, které nebyly zaplaceny, nebude brán zřetel.
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