
1. Elementy wchodz¹ce w sk³ad zestawu progu metalowego:
–  próg metalowy ( stal nierdzewna ) z uszczelk¹       1 szt.
–  zaœlepki otworów progu                                           2 szt.
–  tulejka rozporowa 10 x 60                                        2 szt.
–  blachowkrêty AGb 6,3 x 60                                      2 szt.

2. Narzêdzia i akcesoria niezbêdne do monta¿u progu metalowego:
– wiertarka udarowa z udarem mechanicznym lub pneumatycznym
– wiert³o z wêglików spiekanych  O 10 mm walcowe lub SDS   (pneumatyczny udar)
– wkrêtak rêczny lub elektryczny z koñcówk¹ Ph 2 ( krzy¿ak)
– pojemnik pianki poliuretanowej (500 ml)
– nó¿ do tapet
– masa akrylowa w tubie
– pistolet do masy akrylowej

3. Czynnoœci przygotowawcze przed monta¿em progu metalowego:
– oczyœciæ pod³o¿e z kurzu
– sprawdziæ czy wymiar pomiêdzy pionowymi elementami oœcie¿nicy jest zgodny z 

wymiarem progu
– przy³o¿yæ próg metalowy do elementu oœcie¿nicy i sprawdziæ czy krawêdŸ progu styka siê 

z powierzchni¹ oœcie¿nicy na ca³ej jej d³ugoœci (w przypadku powstawania szczeliny 
(skrêcenie oœcie¿nicy), nale¿y dopasowaæ pionowe elementy oœcie¿nicy do progu)

4. Monta¿ progu metalowego:
– przy³o¿yæ próg do elementów pionowych oœcie¿nicy
– zaznaczyæ punkty wiercenia przez otwory w progu
– nawierciæ otwory w pod³o¿u wiert³em  O 10 mm
– usun¹æ py³ powsta³y podczas wiercenia
– wbiæ tuleje rozporowe 10 x 60 przy pomocy m³otka
– zwil¿yæ wod¹ pod³o¿e, które bêdzie pod powierzchni¹ progu
– przy³o¿yæ próg do elementów pionowych oœcie¿nicy
– zamocowaæ próg za pomoc¹ blachowkrêtów 6,3 x 60
– wype³niæ pust¹ przestrzeñ progu piank¹ poliuretanow¹ stosuj¹c do tego celu wê¿yk 

(rurkê ), który jest do³¹czany do opakowania
– pozostawiæ do wyschniêcia
– nadmiary pianki obci¹æ u¿ywaj¹c do tego celu ostrego no¿a
– w przypadku powstania drobnych szczelin miêdzy pod³o¿em a progiem uzupe³niæ 

mas¹ akrylow¹
– zdj¹æ z progu foliê zabezpieczaj¹c¹
– za³o¿yæ zaœlepki na otwory progu

Uwaga: Próg montowaæ ze spadkiem  oko³o 5% w stronê zewnêtrzn¹ – drzwi  
GERDA TT, TT PLUS i GTT, GTT PLUS.
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