
VENKOVNÍ PARAPETY 
Montaž 

 

 
Zásady p ed montáží: 
- Teplota + 7-10ºC 
- P i montáži nesmí dojít k prudké zm  teploty 
- istý penetrovaný povrch 
- Sklon 5-7 ° od okenního rámu 
- Pro ezání použijte ezný kotou  na hliník ( ez vedeme od p ední hrany) a na ošet ení hran pozink sprej / nát r 
 
Montáž 
- Montážní prostor musí být 20-25 mm pod vrchní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme parapet 
(optimáln  by výška nem la p esahovat 3 cm) 
- V p ípad  nerovnosti použijte k vyrovnání podkladu tepeln izola ní omítku, parapet by m l rovnom rn  opírat o 
podklad po celé délce 
- Ze stran odstra te ochrannou fólii as použitím silikonového tmelu (ochrana proti zatékání) zafixujte bo ní krycí 
desky k parapetu 
- Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám do okenní drážky (u PVC krytka parapet zaklikn te) 
- Vycentrujte parapet tak, aby Vám vznikla rovnom rná dilata ní spára (cca 2mm) 
- Do zadního Lumut parapetu zašroubujeme p ibalené šrouby (zatím nedotahujeme) 
- Parapet zlehka nadzvedneme a na upravený a o išt ný podklad naneste nízkoexpanzní montážní p nu, do které 
uložte parapet a následn  dotáhn te šrouby. 
- Parapet vyrovnejte pomocí vodováhy do spádu cca. 5-7 ° od okenního rámu a na 30 minut zafixujeme 
(doporu ujeme použít vsazenou la , na kterou naskládáte dostate né závaží proti nežádoucímu nadzvednutí, 
nap . Plné cihly) 
- Po vytvrdnutí montážní p ny vypl te mezery mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem 
(doporu ujeme transparentní nebo v barv  podkladu), jakož i mezi zdivem a parapetem, akrylátovým tmelem 
vhodného odstínu 
- Po dokon ení montážních prací odstra te ochrannou fólii (m že dojít k jejímu tzv. "Zape ení" - následn  se 
velmi obtížn  odstra uje) 
- Parapety neošet ujte abrazivními pastami! 
Upozorn ní: jakékoliv post íkání vápnem nebo fasádní barvou zanechává na povrchu parapetu i krytek 
neodstranitelné skvrny! 
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