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INSTRUKCJA MONTA¯U OKAPNIKA
DO DRZWI ZEWNÊTRZNYCH GERDA

PRZEZNACZENIE

Okapnik przeznaczony jest (jako wyposa¿enie specjalne) do monta¿u na drzwiach panelowych, instalowanych 

jako drzwi wejœciowe do budynku, otwieraj¹ce siê do wewn¹trz pomieszczenia. Zadaniem okapnika jest 

zabezpieczenie przed przedostawaniem siê do wnêtrza pomieszczenia wody opadowej sp³ywaj¹cej po 

powierzchni drzwi.

Okapnik wystêpujê w trzech wersjach:

1. Okapnik o wymiarze 90E przystosowany do drzwi o szerokoœci 90E oraz do drzwi wê¿szych.

2. Okapnik o wymiarze 100 przystosowany do drzwi o szerokoœci 100.

3. Okapnik o wymiarze 100E przystosowany do drzwi o szerokoœci 100E.

SPECYFIKACJA WYROBU

NARZÊDZIA I MATERIA£Y POTRZEBNE DO MONTA¯U

1. Pi³ka do ciêcia metalu.

2. Wkrêtak krzy¿akowy (symbol koñcówki PH 2).

3. Miarka  d³ugoœæ min. 100 cm.

4. Klej szybkowi¹¿¹cy (np. oœmiorniczka)

5. Masa uszczelniaj¹ca  silikon neutralny, bezbarwny.

MONTA¯ OKAPNIKA

1. Okapnik powinien byæ zamontowany na drzwiach od strony zewnêtrznej budynku.

2. Zmierzyæ szerokoœæ skrzyd³a drzwi miêdzy listwami mocuj¹cymi panel. Je¿eli szerokoœæ panelu jest krótsza 

od okapnika nale¿y przyci¹æ listwê okapnika do odpowiedniego rozmiaru. W tym celu pi³k¹ do metalu 

skróciæ listwê okapnika a nastêpnie za³o¿yæ zaœlepki na boczne œcianki listwy.

3. Wyznaczyæ miejsce na p³acie drzwi do wiercenia otworów 2 mm do systemu mocowania okapnika na wkrêty 

zatrzaskowe NC5800. Po³o¿enie otworów dla okapnika 90E, 100 i 100E przedstawia rys. 1.

4. Wierciæ otwory  2 mm (w wyznaczonych wczeœniej miejscach) o maksymalnej g³êbokoœci 10 do 12 mm.

5. Wkrêciæ wkrêty systemowe w otwory, uprzednio pokrywaj¹c klejem czeœæ gwintowan¹ wkrêtów.

6. Nanieœæ cienk¹ warstwê neutralnego silikonu na powierzchniê przylgow¹ okapnika.

7. Zainstalowaæ okapnik na drzwiach poprzez dociœniêcie go do p³aszczyzny skrzyd³a drzwi celem uzyskania 

zatrzaskowego po³¹czenia z systemem mocowania (rys. 2).

OKAPNIK 100 OKAPNIK 100E

1. Okapnik                                        1 szt.
2. Wkrêty systemowe (mocuj¹ce)    6 szt.
3. Zaœlepki listwy (L+P)                    1 kpl

1. Okapnik                                        1 szt.
2. Wkrêty systemowe (mocuj¹ce)    6 szt.
3. Zaœlepki listwy (L+P)                    1 kpl

OKAPNIK 90E

1. Okapnik                                       1 szt.
2. Wkrêty systemowe (mocuj¹ce)   5 szt.
3. Zaœlepki listwy (L+P)                   1 kpl.
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Nanieœæ warstwê kleju

Wyznaczanie miejsc na p³acie drzwi do wiercenia otworów, do mocowania okapnika

100 E

980
D³ugoœæ okapnika 100E

23,5

Rys. 1

Okapnik 90E, 100, 100E

Drzwi 90E, 100, 100E

Okapnik 90E, 100, 100E

Drzwi 90E, 100, 100E
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