
                INVADO  Reguliuojamų durų staktų 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, 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.    
Durų anga sienoje 

1. Prieš montuojant staktą, paruoškite tinkamų matmenų angą sienoje. Sienos angos matmenys turi būti lygūs 
išoriniams staktos matmenims ( kataloge ir lydinčiuose brėžiniuose apibrėžta kaip s3 ir h3) plius po 15 mm iš 
kiekvienos pusės, kad būtų tarpas montavimo putoms.  

       2.    Pašalinkite visus atsikišusius nelygumus ir išvalykite angą, kad montavimo putos geriau kibtų.  
Durų stakta 

3. SVARBU: Prieš pradedant montavimą, išimkite reguliuojamus apvadus iš abiejų vertikalių ir 
horizontalaus staktos elementų. Kaip tai padaryti: paimkite už staktos vidurio su apvadu, kuris priklijuotas 
ir ištraukite antrąjį apvadą, pradedant nuo staktos apačios.  

4. Paguldykite teisingomis pusėmis du vertikalius ir vieną horizontalų elementą išlaikydami tinkamą aukštį ir 
90 laipsnių kampą (3 paveikslėlis).  

       5.    Patepkite detalių sujungimo paviršius reikiamu kiekiu klijų. (2 paveikslėlis)  
       6.    Po to, kai sumontuosite sąvaržas, sutvirtinkite horizontalų ir du vertikalius elementus sujungėjais – 4,5  
paveikslėliai. Tada užveržkite sujungėjus, sukdami baltas galvutes.   

              7.    Sumontuokite vyrių dėklus. Įstatykite vyrius į dėklus ir prisukite juos su varžtu – 10 paveikslėlis.  
Reguliuojamas apvadas 
              8.    Surinkite apvadą taip pat kaip ir durų staktą.  
                9.  Galima sumažinti sienos gaubimą stakta 15mm, patrumpinus apvado “liežuvį”( išilginė išpjova “V” 
raidės forma). Tai turi būti pakartota ir su viršutine apvado dalimi. 

       10.  Kampus su siauru paviršiumi sujunkite sąvarža (4,5 pav.). Kol veržiate sąvaržą stebėkite, kad matomoje    
pusėje nenukentėtų paviršius ir kad kampai susijungtų tinkamai.  

Durų rėmo montavimas 
       11.   Padenkite silikonu apatines durų staktos ir kampų briaunas .  

12.  Įdėkite sumontuotą durų staktą į angą sienoje, nepamiršdami KAIRĖS ir DEŠINĖS pusių, tada įdėkite  
pleištus – 7 paveikslėlis, kad gautųsi  15 mm tarpus tarp durų staktos ir sienos.  

13. Žemiausio, aukščiausio vyrio aukštyje bei ties užraktu, įdėkite 3 statramsčius, paskui suveržkite durų rėmą 
tvirtai spaustuvais (6,8, 9 paveikslėlis).  

14. Patikrinkite durų rėmo horizontalią ir vertikalią pozicijas.  
15. Patikrinę ar teisingai įstatytą stakta, įdėkite varčią ir patikrinkite, kad tarpai būtų vienodi.   
16. Poliuretano putomis  užpildykite tarpus tarp durų staktos ir sienos.  
17. Po 24 valandų išimkite pleištus ir statramsčius ir apipjaustykite atsikišusias poliuretano putas.  
18. Įstatykite reguliuojamą apvadą į staktą.  
19. Sujungimai tarp durų staktos, grindų ir sienų apdailinami silikonu didelio drėgnumo kambariuose – 

pavyzdžiui voniose  (11,12 pav.).  
 

Negalima dažyti ar lakuoti blogųjų staktų pusių.     
 
 
 
 


