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Określ położenie okna w połaci dachowej, zaznaczając na folii
miejsce dodatkowej łaty (ok. 10-12 cm od niżej położonej
istniejącej łaty). Wytrasuj otwór okna wg. wymiar okna
pomniejszony o 10 cm.
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Wytnij w folii dachowej otwór tak, aby pozostawione marginesy folii można było przykleić później do ościeżnicy.
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Wytnij część kontrłat oraz natnij ukośnie folię (pod kątem
około 10° do poziomu okna) aby umożliwić zamontowanie
rynienki doprowadzającej skropliny poza otwór na okno.

www.alusky.pl

4

7
Zamontuj rynienkę w miejscu wyciętych kontrłat wsuwając
ją pod naciętą folię dachową.

Wytnij łaty w miejscu montażu okna. Szerokość okna
powiększona o 4 cm (po 2 cm na stronę) dla okien wersji
PLUS, 6 cm (po 3 cm na stronę).

Zdejmij niezbędną ilość dachówek, dbając o bezpieczeństwo
w przypadku zsunięcia dachówki z dachu.
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Zamontuj przygotowaną wcześniej łatę dodatkową/
montażową w odległości od istniejącej łaty dolnej, w zależności od rodzaju pokrycia (ok. 8 – 12 cm). Odległość
dodatkowej łaty od górnej istniejącej łaty powinna wynosić
o 7 cm więcej niż wysokość.

Zdejmij górne oblachowanie okna. Kompletne oblachowanie
górne ramy wysuń z gniazda zawiasu i zdemontuj z ościeżnicy.
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Odbezpiecz zawias lewy i prawy – wkręć śrubę zabezpieczającą zawias lewy i prawy w sposób pokazany na rysunku.
Śruba powinna licować się ze ślizgiem zawiasu.
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Wyjmij skrzydło z zawiasów w sposób pokazany na zdjęciu,
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić ościeżnicy skrzydłem.
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Przykręć wstępnie ościeżnicę do łaty montażowej dolnej
i górnej.
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Odkręć listwy transportowe. Wkręty wykorzystaj do mocowania okna w połaci dachu do kontrłat.
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Sprawdź przekątne ościeżnicy oraz poziom okna – przekątne
ościeżnicy muszą być takie same. W przypadku nierównych
przekątnych okno nie będzie funkcjonowało poprawnie.

Osadź ościeżnicę okna w więźbie dachowej na kątownikach
montażowych.
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Usuń taśmę ochronną z taśmy klejącej z ościeżnicy i przyklej
folię dachową do taśmy klejącej lub/i zamontuj fartuch z folii
paroprzepuszczalnej.

Podłóż górny fartuch pod rynienkę odwadniającą.
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Montaż folii dachowej lub / i fartucha z folii paroprzepuszczalnej.
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Fazuj pod kątem ok. 45° dolny szereg dachówek (pod elementem elastycznym kołnierza).
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Zamontuj elementy kołnierza wykorzystując wkręty zamocowane w ościeżnicy w kolejności: elementy boczny lewy
i prawy, element górny. Po osadzeniu i dopasowaniu elementów dokręć wkręty mocujące kołnierz.
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Przyklej elastyczny fartuch do dachówki. Oderwij taśmę
zabezpieczającą i przyklej fartuch zaczynając od środka
i proﬁlując go tak, aby dokładnie przylegał do dachówki.

Zamontuj dolny element kołnierza uszczelniającego wsuwając
kołnierz na wkręt zamocowany na ramie.

Ułóż dolny rząd ściętych dachówek.
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Zamontuj kliny uszczelniające na górnym i bocznych elementach kołnierza uszczelniającego i ułóż dachówki. W razie
konieczności należy przyciąć dachówki dopasowując do
kołnierza.

Zamontuj skrzydło w ościeżnicy w sposób pokazany na
zdjęciach.
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Ślizg zawiasu powinien wejść w gniazdo ślizgu. Zabezpiecz
zawias lewy i prawy w sposób pokazany na zdjęciu – wykręć
śrubą M5 tak, aby powierzchnia śruby zrównała się z blachą
zawiasu mm.
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Montaż blach górnych okna. Wsuń kostkę montażową
w gniazdo zawiasu i przykręcić blachę górną od wewnątrz
okna wkrętami M6x10.

W razie potrzeby wykonaj regulację skrzydła w ościeżnicy.
Okno jest prawidłowo zamocowane i wyregulowane gdy
szczeliny pomiędzy ramą a ościeżnicą są wszędzie takie same.

