
Pozor: Uporabite dvokompon-
entno (2K) fenorm montažno 
peno in upoštevajte navodila za 
uporabo.

Napotek: Da bi preprečili de-
formacijo okenske police zaradi 
pritiska montažne pene, je treba 
okensko polico dobro podpreti 
navzgor, da se pena popolnoma 
strdi (približno 6 ur).

Razmak med zidni-
mi nosilci:
-  največ 100 cm
-  največ 40 cm od   
   roba okenske police 

Prevoz in skladiščenje Različni načini montaže

Previs in naklon okenske police
Že pri merjenju je treba upoštevati previs okenske police.
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Naše priporočilo: 

4 cm do največ 10 cm

Montaža z dvokomponentno (2K) fenorm 
montažno peno
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Montaža s fenorm montažnim lepilom MS
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Montaža s fenorm zidnim nosilcem
Navodila za montažo

Splošna navodila:
Okensko polico je treba hermetično vgraditi na za to pripravljeno 
površino. Na parapetih je to treba narediti po celotni površini, npr. z 
izravnavanjem ali ustrezno izolacijsko ploščo.

Površina (parapet) za montažo naj bo suha, čista, gladka, ravna, brez 
razpok in dovolj stabilna. Neravnine je treba popraviti, po potrebi z 
izravnavanjem.

Pri montaži je treba upoštevati morebitna raztezanja okenske police 
po dolžini: do 1,5 mm/tm pri temperaturnih razlikah 50° C. Iz tega razlo-
ga priporočamo maksimalno dolžino okenske police do 3 m. Daljše 
okenske police je bolje razrezati ter jih povezati s stičnim spojnim 
profilom.

Za preprečitev korozije zaradi elektro-kemijskih procesov fenorm 
okenskih polic in dodatkov ne vgrajujte skupaj z nežlahtnimi mate-
riali kot npr. svincem, bakrom, železom, cinkom ali bakrovimi zlitinami 
(npr. medenino). Okensko polico je treba zaščititi pred stikom z alkalni-
mi tekočinami (npr. mokrim apnom, ometom in malto).
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Okensko polico fenorm s 
pomočjo trajno elastičnega 
lepila (fenorm montažno 
lepilo MS) prilepite na za 
to pripravljen zid. Lepilo 
nanesite v vijugastih slojih s 
približno 15 cm razmaka in 10 
mm višine prečno na dolžino 
okenske police. Sloj strjenega 
lepila meri 3 do največ 5 mm.

najmanj 4 cm

2 ,5  cm 

Priporočilo: Če meri globina police 15 cm ali več, priporočamo dodatno 
uporabo zidnih nosilcev.

okenski podboj

5-stopinjski 
naklon

U-zaključek

okenska polica

fenorm montažno 
lepilo MS

okenska polica

Izvedba montažnih del

NE REŽITE NA 
POVRŠINI OKENS-
KE POLICE!!

Vgradnja okenske police pred izdelavo ometov 
(surovo stanje)

Vgradnja okenske police po izdelavi ometov 
(končana fasada)
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U-zaključek

tesnilo CT 140

tesnilo CT 140

končana (izolacijska) 
fasada

tesnilni trak

Montažne pene ne nanašajte v slojih, ki so debelejši od 20 mm. 

dvokomponentna 
(2K) montažna 
pena
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Prosimo, upoštevajte različne izvedbe za 
montažo na

 

 

Okensko polico 
z U-zaključki 
vgradite pred izde-
lavo ometov (glej 
»Različni načini 
montaže«).

Okensko polico z 
L-zaključki in režo 
najmanj 5 mm 
na vsaki strani 
vgradite v fasado 
po izdelavi ometov 
(glej »Različni 
načini montaže«).

Zaradi raztezanja priporočamo, da ob U-zaključkih vstavite najmanj 5 
mm debel raztezni trak. Nato jih je treba vezivno ometati.

Tesnjenje okenske police k okenskemu podboju se izvede s tesnilnim 
trakom (20/1-4 mm) ali tesnilom CT-140.
Pri vgradnji bodite pozorni na strokovno izvedbo tesnega stika 
okenske police in stranskih zaključkov.

Pri vgradnji na izolacijske fasade je potrebna uporaba tesnilnih 
trakov.

Tesnjenje okenske police k okenskemu podboju se izvede s tesnilnim 
trakom (20/1-4 mm) ali s tesnilom CT-140.
Pri vgradnji bodite pozorni na strokovno izvedbo tesnega stika 
okenske police in stranskih zaključkov.

Fugo med L-zaključkom in ometom (najmanj 5 mm) je treba 
hermetično zatesniti. Priporočamo kombinacijo tesnilnega traku in 
trajno elastičnega tesnilnega sredstva (npr. nevtralno vezni silikon). 
Glej »Tesnjenje fug«.

Napotek: Pri vgradnji je treba zagotoviti strokovno izvedbo tes-
nega stika med zaključkom in okensko polico v kotih zadaj.
Za tesnjenje priporočamo uporabo samolepilnega tesnilnega traku 
(»vogalni butilni trak«), katerega oblika se idealno prilega vogalu 
police.

goli beton izolacijsko fasado

tesnilo CT-140

dvokomponentna (2K) 
montažna pena

dilatacijska fuga

distančniki iz plute

montažno lepilo MS

tesnilni trak

U-zaključek

Pri prevažanju in skladiščenju 
okenskih polic naj bodo te v 
ležečem položaju.

Napotek: Pri ometavanju 
zidov še dodatno zaščitite 
okensko polico s kartonom.

Zaščitno folijo odstranite z 
okenskih polic šele po montaži 
in končanem ometavanju, 
vendar najkasneje v treh 
mesecih po dostavi okenskih 
polic. Preden odstranite 
zaščitno folijo z okenskih polic, 
jih je treba očistiti morebitne 
umazanije. 

100  cm

40 cm

Različni načini montaže

Stranski zaključki

Vogalni butilni trak

Tesnilo CT-140 

Vijak za okensko polico

Protizvočna obloga

Stranski zaključki nudijo optimalno zaščito vašemu zidu in fasadi 
pred vdori vode in umazanijo.

fenorm aluminijasti L-zaključek
za končane fasade (za naknadno montažo, prenovo)

fenorm aluminijasti U-zaključek
za mineralne in izolacijske fasade (montaža pred izdelavo ometov)

Pri vgradnji je treba zagotoviti strokovno 
izvedbo tesnega stika med zaključkom in 
okensko polico v kotih zadaj.
Za tesnjenje priporočamo uporabo samolepil-
nega tesnilnega traku (»vogalni butilni trak«), 
katerega oblika se idealno prilega vogalu poli-
ce (glej tudi »Nasveti in priporočila za pravilno 
izvedbo tesnjenja zunanjih okenskih polic«).

Pri vgradnji zunanjih okenskih polic fenorm 
ALUMINIJ priporočamo uporabo tesnila 
CT-140. Tesnilo se natakne na zadnjo stran 
okenske police in na ta način preprečuje 
vdor vode med okenski okvir in polico. In še 
ena prednost tesnila: dodatno tesnjenje z 
elastičnimi tesnilnimi sredstvi ali trakovi ni 
potrebno.
Alternativno lahko tudi uporabite predkom-
primiran tesnilni trak (npr. BG 1 20/1-4 mm). 

Z vijakom se pritrdi okenska polica na montažni profil okna. Vijake 
za okensko polico, tesnilne podložke in pokrivne kapice dostavimo 
brezplačno.

Samolepilno oblogo prilepite na spodnjo stran okenske police, tako 
da zmanjšuje hrup ob padanju dežnih kapljic. Protizvočna obloga 
naj bi pokrivala najmanj tretjino površine okenske police.
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Navodila za pravilno 
montažo in vzdrževanje
  

  
 fenorm ALUMINIJ

Naše priporočilo:
Uporabljajte originalen montažni material helopal.

POZOR: Za nastalo škodo, ki je posledica nestrokovne montaže, ne 
prevzemamo odgovornosti.

Z izdajo novih navodil za pravilno montažo in vzdrževanje 07/2011 
izgubijo stari svojo veljavnost.

Aktualne informacije najdete tudi na naši spletni strani: 
www.eder-helopal.si.

Stični spojni profil ter vogalni stični profil za zunan-
je in notranje vogale

Čiščenje in vzdrževanje

Tesnjenje fug

Dilatacijski zaključek RAG2 Montageanleitung RAG2 
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Fensterbänke für innen und außen

®

Fensterbänke für innen und außen

zunanje okenske police fenorm

Okenske police fenorm ALUMINIJ je treba čistiti z mlačno vodo, 
običajnim nevtralnim čistilnim sredstvom ter gobico, krpo ali krtačo 
z mehkimi ščetinami. Ne uporabljajte čistil in sredstev za drgnjenje!

Trdovratno umazanijo odstranite s čistilom za eloksirane površine 
ali polituro.

Za vzdrževanje in konzerviranje eloksiranih površin priporočamo 
uporabo posebnih čistil za eloksirane površine ali polituro.

Predmetov (npr. cvetličnih lončkov), ki so odloženi na okenski polici 
in jih želite premakniti, ne vlecite, temveč jih dvignite.
Namig: Uporabljajte podloge iz filca ali plute.

Navodila za pravilno montažo in vzdrževanje okenskih polic fenorm 
najdete v naših zloženkah in na naši spletni strani 
www.eder-helopal.si.

Globina fuge = ½ širine fuge 
(najmanj 6 mm)

Stični spojni profili ter vogalni stični profili za zunanje in notranje 
vogale se uporabljajo pri montaži okenskih polic fenorm ALUMINIJ, 
tako da se profil natakne na stična konca okenskih polic. Dilatacijska 
fuga naj meri 12 mm. 

1 .  Tesnilo EPDM vzemite iz zaključka 
(slika 1).

2 .  Tesnilo EPDM nataknite na okens-
ko polico (slika 2).

      Rob okenske police, kjer je ta bila 
odrezana, naj bo postrgan. 

3 .  Zaključek je treba natančno nata-
kniti na okensko polico s tesnilom 
EPDM, začenši pri pritrdilnem 
robu zadaj (slika 3). Pri natikanju 
pazite, da se je tesnilo ob prehodu 
na zaključek pravilno usedlo. 

4 .  Preverite, če se je tesnilo EPDM 
dobro usedlo na polico (slika 
4). Če je tesnilo izgubilo svojo 
mastnost in postalo suho, lahko za 
lažjo montažo uporabite običajno 
sredstvo za pomivanje.

Dilatacijski zaključek RAG2 izravnava raztezanja do 5 mm in preprečuje 
razpoke na ometih.

Dilatacijski zaključek s pomočjo tesnila EPDM izravnava raztezanja po 
dolžini, ki so posledica temperaturnega delovanja (pri visokih tempe-
raturah pride do raztezanja, pri nizkih do krčenja) in tako preprečuje 
razpoke na ometih.

Tesnila EPDM se natančno prilegajo komponentam sistema in jih 
tesno zaščitijo.

Zaradi pomanjkanja prostora je morebiti treba skrajšati zgornjo zaplato 
tesnila. Toda kljub temu je treba paziti, da ostane tesnilo še naprej tesno 
(tako, da npr. z butilnim trakom popravite tesnjenje).

Sistem RAG2

Dilatacisjki stični veznik RAG2
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Fugo zapolnite s PE-vrvico ali 
podobnim zapolnitvenim materi-
alom in jo nato hermetično zates-
nite s trajno elastičnim tesnilnim 
sredstvom (npr. nevtralno veznim 
silikonom). Kot »dodaten zaščitni 
sloj« položite pod pravilno izve-
deno silikonsko fugo predkom-
primiran tesnilni trak BG 1 (pazite 
na ustrezno širino fuge).

Napotek: Fuge iz elastičnih tesnilnih sredstev (kot npr. silikon-
ske fuge) je treba vzdrževati, kar pomeni, da jih je treba redno 
pregledovati in po potrebi obnoviti.

Vogalni stični profil za zunanje vogale Vogalni stični profil za notranje vogale

nevtralno vezni silikon

PE-vrvica

tesnilni trak

Stični spojni profil

Napotek: Pri vgradnji bodite pozorni na izvedbo tesnega stika 
okenske police in stičnih spojnih profilov oziroma vogalnih stičnih 
profilov, npr. z butilnim lepilnim trakom, dodatnim tesnilnim slojem 
… Alternativno lahko uporabite tudi dilatacijski stični veznik RAG2 
(glej »Dilatacijski zaključek RAG2«).

+ °C - - °C +  

1. Den Dichtungsschuh aus dem Gleitendstück entnehmen (Abb.1).

Einfache Montage des RAG²

Abb.1

Abb.2

Abb.4

2. Den Dichtungsschuh auf die Fensterbank aufstecken (Abb.2)
Bitte beachten Sie, dass der Sägeschnitt der Fensterbank entgratet ist!

.

3. Das Gleitendstück passgenau von der Anschraubkante beginnend auf
die Fensterbank mit dem vormontierten Dichtungsschuh nach vorne
aufstecken (Abb.3). Es muss auf den korrekten Sitz der Dichtung im
Übergang zu dem Gleitendstück geachtet werden!

, ,

4 Kontrollieren Sie den korrekten Sitz der Dichtlippen und des Dichtungs-
schuhs (Abb.4 Sollte die Dichtung nicht mehr ausreichend silikonisiert
sein, verwenden Sie ersatzweise haushaltsübliches Spülmittel

.
).

.

Abb.3

optimalen zaključek na 
pritrdilnem robu

uporaben za zidove z ometom 
ali klinkerjem

raztezanje do 5 mm

22  mm

aluminijast dilatacijski zaključek

okenska polica 
fenorm ALUMINIJ

dilatacijski zaključek RAG2

dilatacisjki stični veznik RAG2

predkomprimiran tesnilni 
trak BG 1 (20/1-4 mm)

okno

izolacijska fasadazid

40  mm

Dilatacisjki stični veznik 
RAG2 se uporabljajo pri 
montaži okenskih polic 
fenorm ALUMINIJ.

slika 1

slika 2

slika 3

slika 4

notranje in zunanje okenske police
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