Instrucţiuni montaj toc fix rotunjit
Tocurile din lemn şi materiale lemnoase, împachetate în cutii de carton, trebuie transportate şi depozitate
în poziţie orizontală, pe paleţi, despărţite cu şipci.
Atenţie! Montajul uşilor de interior trebuie executat după terminarea lucrărilor de finisare: pereţi
(vopsea, tapet, faianţă, etc), pardoseli (parchet, gresie, etc). Finisajul trebuie făcut până la muchia golului
de zid. Este necesar să se păstreze golul de zid drept în plan vertical şi orizontal (a se utiliza bolobocul).
Atenţie! În timpul montajului se recomandă verificarea corectitudinii poziţionării tocului folosind foaia
de uşă aferentă.
Înainte de montaj, trebuie să fie verificate toate elementele tocului. Elementele deja montate, care au
defectele vizibile, nu pot face obiectul unei reclamaţii ulterioare.
La tocurile din lemn sau materiale lemnoase, în încăperi unde pardoselile sunt spălate cu apă, partea
inferioară (baza) trebuie protejată înainte de montaj cu silicon. De asemenea, după montaj, trebuie
etanşată obligatoriu, cu ajutorul siliconului, îmbinarea dintre toc, pardoseală şi perete.
Etape ale procesului de montaj:
1.Setul sculelor şi materialelor necesare pentru montajul tocului fix:
 suport de montaj (instructiuni montaj)
 bare reglabile de distanţare
 măsurător unghiular
 boloboc
 spumă de montaj
 adeziv montaj/silicon
2.Elementele tocului trebuie să fie despachetate şi puse pe o suprafaţă curată şi plană.
3.Se montează balamale în grinda laterala şi se protejează împotriva căderii.
4.Se îmbină grinzile principale ale tocului (cea laterală şi cea superioară), îmbinarea acestora trebuie
sprijinită cu ajutorul unei cleme de metal.
Distanta intre cele doua parti verticale trebuie sa fie aceeasi pe toata inaltimea tocului
5.Se etanşează cu silicon. Tocul asamblat se pune în golul de uşă. Colţurile superioare ale tocului se
blochează cu pene de lemn. Se fixează pe rând, nivelul grinzii superioare şi apoi vertical, grinzile laterale.
Se aşează barele reglabile de distanţare (se recomandă patru bare de distanţare).
Atenţie! În vederea fixării tocului pe poziţie, controlaţi următorii parametrii:
poziţia perfect verticală a elementelor laterale
poziţia perfect orizontală a elementelor superioare
dimensiunea „pasajului” (distanţa dintre elementele laterale) în trei puncte: sub elementul superior, pe
mijloc şi jos. Toate aceste dimensiuni trebuie să fie egale.
6.Aşezaţi foaia de uşă pe balamale, controlând poziţia uşii pe toc, astfel: la uşa închisă, garnitura de pe toc
trebuie să fie presată pe toate cele trei laturi.
7.Dacă poziţia tocului în golul de uşă este corectă, se realizează fixarea acestuia cu ajutorul unor dibluri,
gaurind in portiunea de urmeaza a fi acoperita de garnitura de etansare.
8.Rosturile dintre toc şi zid, unde va fi introdusă spuma de montaj, trebuie curăţate de praf şi uşor
umezite. Lipiţi banda din hârtie adezivă pentru protejarea tocului. Nu este recomandata utilizarea unei
benzi protectoare cu adeziv pe baza de cauciuc.
Atenţie! Banda nu poate rămâne lipită pe toc mai mult de 1-2 ore.
9.După verificarea poziţiei conform punctul 6, demontaţi foaia de uşă din balamale şi introduceţi spuma
de montaj respectând instrucţiunile de folosire a spumei.
10.După uscare, surplusul spumei se taie cu un cuţit.
11.După scoaterea barelor de distanţare şi a plintei de prag pentru montaj, se lipesc şipcile de
închidere(daca exista).
12.Se ascund rosturile între perete şi toc. Pentru aceasta se pot folosi şipci de finisaj. În canalul destinat
acestui scop se montează garnitura de etanşarea.
Montajul pervazurilor se realizeaza cu ajutorul adezivului de montaj/siliconului (eventual capse fara
cap).

