
INVADO Staktos surinkimo instrukcija 
 
Pakuotėje yra: durų staktos elementai, lankstai, varžtai, šešiakampis raktas .Kai kurių elementų jungiamosios dalys jau  
yra paruoštos tolimesniam įrengimui ( 1 paveikslėlis.). 
 
Reikalingi įrankiai: atsuktuvas, plaktukas, gulsčiukas,  pleištai, reguliuojami spaustuvai, poliuretano putos 
(rekomenduojamos dviejų komponentų), medžio klijai  ir silikonas. 
 
DĖMESIO! Negalima surinkinėti staktos naudojant cemento skiedinį. Negalima surinkinėti staktos 
sienos angoje. Montavimas turi būti atliekamas sausose ir gerai ventiliuojamose vidaus patalpose, kai 
baigti dažymo, grindų klojimo, tinkavimo ir kt. darbai. 
Visi durų elementai turi būti patikrinti prieš montuojant (kokyb ė, dekoro atitikimas, 
komplektiškumas). Visi matomi defektai po įrengimo nebus pripažįstami kaip brokas, ir netaikoma 
garantija.  Montuoti staktą esant maksimaliai 60% drėgmei, nuo 10-30 laipsnių temperatūrai. 
Negalima naudoti apsauginių lipnių juostelių, tokių kaip skirt ų naudoti dažymui. Tokios juostelės 
naudojamos tik prisiėmus montuotojui visišką rizik ą ir atsakomybę.    
 
  
Pasiruošimas įstatymui: 

1. Atidarykite kartono dėžę, patikrinkite visus elementus, dekoratyvinės plėvelės kokybę, laminuoto paviršiaus 
būklę, visų elementų tikslumą  - išmatavimus, kontūrų kampus ir atitikimą su durimis.  

2. Pašalinkite visus atsikišusius nelygumus ir išvalykite angą sienoje, kad montavimo putos geriau kibtų. Durų 
anga turi būti apie 15 mm platesnė/aukštesnė nei staktos išoriniai matmenys, kad tarpas tarp staktos ir sienos 
galėtų būti užpildytas montavimo putomis. 

3. Paguldykite teisingoje padėtyje du vertikalius elementus ir vieną horizontalų elementą, suklijuokite ir 
sutvirtinkite juos  kartu sraigtais,  laikydamiesi 90 laipsnių kampo – žiūrėkite 2,3,4 paveikslėlius.  

4. Susukite durų lankstus į išgręžtas skyles. Jei vyriai įstatomi į laikiklį, prisukite laikiklį. Patikrinkite jų 
sujungimo tikslumą  

5. Patikrinkite durų angą sienoje  - plotį, aukštį, paviršiaus lygumą.  
 
Staktos įstatymas : 

6. Įdėkite surinktą durų staktą į angą sienoje, nepamirškite kairės ar dešines krypties, tada įstatykite pleištus į 15 
mm tarpą tarp sienos ir durų staktos  - 5 paveikslėlis.  

7. Apatinio ir viršutinio vyrio bei užrakto lygiuose įdėkite statramsčius - 6 pav.  
8. Patikrinkite horizontalią ir vertikalią durų staktos padėtį.   
9. Rekomenduojama standžiai tvirtinti durų staktą spraustukais, kurie būtų pritaikyti sienos tipui. Dėl estetinių 

priežasčių spraustukai turėtų būti montuojami, kur bus montavimo putų siūlė – po viršutiniais/apatiniais  
vyriais ir plankute. 

10. Norint patikrinti, ar durų stakta įstatyta tinkamai, pakabinkite varčią ir patikrinkite jos padėtį staktos atžvilgiu.  
11. Nustatykite teisingą varčios padėtį reguliuodami vyrius. Teisingas sureguliavimas turi užtikrinti vienodą tarpą 

per visą varčios aukštį bei plotį. Tarpinė gali būti suspausta max. 3,00mm  
12. Montavimo putomis užpildykite tarpus tarp durų staktos ir sienos prie ramsčių ir viršutinių kampų. Po 24 val. 

ramsčiai, pleištai ir išsikišęs putų poliuretanas yra pašalinami.  
13. Pritvirtinkit apvadus – 7 pav.  Dėmesio! Apvadai neįeina į durų rėmo pakuotės komplektą.  
14. Sujungimai tarp durų staktos, grindų ir sienų apdailinami silikonu didelio drėgnumo kambariuose ( pvz. vonios 

kambariai) – 8 pav.. 
      
 Negalima dažyti ar lakuoti blogųjų staktos pusių 

  
 


