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NSZ ve GRG KURALLARI

Winsa PVC Pencere Kap ve Panjur Sistemleri rnleri, kullanldklar mekanlarda saladklar konfor ve
stn yaltm zellikleri ile sektrmzde hakl olarak yerini almtr.

Ancak yksek nitelikte retilen doramalar bile yanl montaj yapld taktirde kalite ve fonksiyonlarn
kaybedebildii gibi iyi bir montajla da baz kk hatalarn giderilebilmesi mmkndr.

Pencereler kendilerinden olduka uzun mr beklenen yap elemanlardr. Takld gnk performans
ve fonksiyonlarn korumalar, kendi niteliklerinin yksek olmas yannda doru montaj edilmelerine de
sk skya baldr.

Yaplarda pek ok farkl detayla karlalmaktadr. Karlalacak her detayn ayr ayr montaj resimlerini
sunmak imkansz olduundan,bu kitapkta temel montaj bilgileri ve kurallar verilmi,bunlar lkemizde
en ok karlalan yap tiplerine ait detay resimleri ile desteklenmitir.

Doramalarn montaj aamasnda ilemin tekniine uygun yaplmasnn yan sra, konu ile ilgili grg kurallar da olduka byk nem tamaktadr. zellikle deitirme ilemlerinde allacak mekan mterimizin iinde yaad evi olduundan, bayilerimizin aada sraladmz baz temel kurallara uymalar
gerektiini de hatrlatrz.

lk izlenim ok nemlidir ve d grnm her zaman etkilidir. Montaj ekini Winsa i elbiselerini giymi ve
genel grn itibar ile de temiz ve bakml olmaldr.

Montaj esnasnda, ekipten hi kimsenin sigara imemesi, mola verildii takdirde ancak ev sahibinden izin
alarak, uygun grlen mekanlarda sigara iilmesi gerekmektedir.

Montaj ekibini oluturan personelin zellik ve davranlar byk nem tar. Doru ve titiz bir ekilde yaplan montaj, o evreden alnabilecek dier iler iinde her zaman referans tekil eder.

Her grupta bir montaj efi bulunmal ve yaplacak ilemleri ev sahibine detayl bir ekilde aklamaldr.
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Dorama montajlarnda, montaj yaplan yerde toz ve kirlilik olumas normaldir. Bu konudaki aklamalar
ev sahibi iin rahatlatc olacak ve montaj ekibine gven duyulmasn salayacaktr.

Montaj gnnden iki gn nce, montaja gelineceinin ve ulam da gz nne alnarak, montaja hangi
saatte balanabileceinin mteriye bildirilmesi gerekir. Mteriniz bu zaman ierisinde evinde veya i
yerinde yapmas gereken dzenlemeleri yapacaktr.
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PRENSPLER

Montajle ilgili olarak aadaki i kurallarna da her zaman ok dikkat edilmelidir.

Mteri ile ilgili gerekli bilgiler ve pencere detay izimleri, montaj ekibine nceden verilmeli ve dikkat
edilecek noktalar hatrlatlmaldr.

zellikle deitirme ilerinde , getirilen pencereler ile mevcut doramalar, daha hibir dorama sklmeden elenmeli ve hepsinin yerine yenilerinin bulunduundan emin olunduktan sonra sklme ilemlerine balanmaldr. Deitirme ilerinde , montaj bir gn ierisinde tamamlanamayacaksa, kesinlikle
ak pencere boluu braklmamaldr.

Bir sonraki montaj iin ekipmanlar temizlenmeli, her montajda ayn titizlik gsterilemlidir..
Montaj ekibi getirdii malzemeyi (dorama,cam,mermer vb.) montaj yerine alacaksa, mteriden uygun
bir yer gstermesini istemeli ve malzeme gsterilen yere etrafa zarar vermeden tanmaldr.

Montaj yerine sva tadilat malzemeleri alnmamaldr.

Olas aksilikler mteriden saklanmamal, dzeltilmeli, sorun malzemede ise ve zaman problemi varsa
mutlaka mteriye bilgi verilmelidir. Ev sahibi her eyden haberdar olduuna emin olursa,tepkileri daha
yapc olacakt.

Montaj ekibi, ilem esnasnda kan tm molozu ve atk paralar, biriktirmeden toparlanmal ve atma
yeri iin mteri ile grmelidir. Eski dorama paralar ve camlar, mteriden izin almadan gtrlmemelidir.

Montaj ekibi, mekan ierisindeki eyann ve evrenin korunmasna ynelik tm nlemleri almaldr. Yerler
demenin zarar grmemesi iin, kaln naylon ya da brandalar ile rtlmeli, burada oluan tozun ve kirin
evin dier mekanlarna dalmamasna zen gsterilmelidir. Mmkn isei karlkl doramalarn ikisi birden ayn anda sklmeyerek hava akm olumas nlenmelidir. Vazolar ve elektronik eyalar gibi nazik ve
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krlabilecek nesneler montaj mahalinden uzaklatrlmaldr.

Montaj mekan ile dier odalar arasndaki kaplarn kapal tutulmas, montaj elemanlarnn i tulumlarnn
ve ellerinin kirlenmesi kanlmaz olduundan, bu durumda evdeki eyalara, perdelere ya da duvarlara dokunmamalar gibi basit grnen detaylar, mteri memnuniyetine byk katkda bulunmaktadr.

Montaj bittikten sonra, brandalar titizlikle kaldrlmal, mekan olabildiince temiz braklmaldr.

Montaj bitiminde, ekip efi veya bayi yetkilisi, mteri ile birlikte doramalar tek tek gezerek kontrol etmeli
gerekli aklamalar yapmal, ikayet ya da istekleri olup olmadn sormaldr. Kullanm Klavuzu verilmeli
garanti belgesi ve fatura teslim edilmelidir.
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MERMER MONTAJI ve SIVA UYGULAMASI

Mermer montaj ve sva uygulamasnda, aadaki maddelere dikkat edilmelidir:

* Mermer da doru meyil verilerek ve mermer altlarna kara sva harc uygulanarak monte edilmelidir,

* zellikle al balkon dorama mermer montajlarnda, birleimlerde hata olmamas iin montaj mermer ustalar tarafndan yaplmaldr,

* D cephe duvar merkezlerinde olas krlmalar, kara sva harc kullanlarak tamir edilmelidir,

* cephede, duvar detayna gre kara sva kullanlabilecei gibi, kullanm kara svaya gre daha kolay
olan al sva da kullanlabilir. Perlitli sva allar montajlarda yaygn olarak kullanlmaktadr.

* Kara sva ierisine Kalekim ve Sika marka nitelikli rnlerin kullanlmas cephenin su ekme ihtimalini
engelleyecektir.
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* Sva uygulamalar, sva ustalar tarafndan yaplmaldr.
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10464 10 x 110 ˙elik Dbel
10 x 100 Genilemeli
10466 Montaj Dbeli
13021 7.5 x 60 Montaj Vidas
13024 7.5 x 80 Montaj Vidas
13025 7.5 x 100 Montaj Vidas
13026 7.5 x 120 Montaj Vidas
13027 7.5 x 150 Montaj Vidas
13028 7.5 x 180 Montaj Vidas
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200
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7.5 x 120

Bu l 50 m m den
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montaj vidas

x
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montaj vidas

x
* x ls, doramann boyutuna, rengine ve iklim artlarna bal olarak belirlenir.
Pratikte, bir taraftan 4-5mm olarak braklabilir.
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YTONG DUVAR

7.5 x 120

bu l 50 m m
k
k ol
am az

montaj vidas

x

* x ls, doramann boyutuna, rengine ve iklim artlarna bal olarak belirlenir.
Pratikte, bir taraftan 4-5mm olarak braklabilir.
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Beyaz Profil iin montaj boluu
Kasa uzunluu

yaklak 1.5

1.5 - 2.5

2.5 - 3.5

3.5 - 4.5

silikon iin minimum ’’X’’
10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

silikon iin minimum ’’y’’
10 mm

10 mm

10 mm

15 mm
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Kenet Lamas Uygulamas

Dorado - Safir iin;
Kenet Lamas (13155) , kasa profili zerine
d taraftan eki yardm ile sabitlenmelidir.

13155

13155

1

* Kenet lamalar, doramay sabitlemek iin
atlan vida says kadar kullanlr,

* Kenet lama uygulamalarnda dorama montaj
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kasa profilinde delik almadan yaplmaktadr.

mekan

Kenet lamalar duvar genilii msade ettii srece resimde grld gibi dz taklabilir.
Duvar geniliinin dar olduu yerlerde ise, kenet lamalar genilie uyacak alara dndrlebilir.
Kenet lamasyla montaj yapldktan sonra bu lamalar inaatn detayna gre sva alpan vb.
dier inaaat malzemeleriyle kapatlmaldr.

mekan
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Silikon ve Kpk Uygulamas

DO—RU
Bant

Kpk

Silikon

Polietilen fitil

Not:
Silikon malzemesi, ekme ve basma yklerine
YANLI

son derece dayankl olmakla birlikte, kesme
kuvvetleri karsnda yapt yzeyden kolayca
ayrlr veya yrtlr. Bu nedenle birbirine dik iki
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yzeye veya farkl yzeye yapacak ekilde
silikon uygulamasndan kanlmaldr.
Kapatlacak derzin arkasna sktrlan polietilen
fitilin grevi de bunu salamaktr.
Silikon, polietilen yzeye yapmaz, dolaysyla
sadece paralel dorama ve sva yzeyine
yaparak birleim yerinde yksek dayanm
ve uzun mr salanr.
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Tula ve Ytong Duvarlar

st

yan
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Tula ve Ytong Duvarlar

ST ve YANLAR

st

yan

DI
alt
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ALT

˙
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Tula ve Ytong Duvarlar (Dz Sval)

alt
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Tula ve Ytong Duvarlar (Dz Sval)

st

yan
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Prekast Duvar (Dardan Dili)

yan
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Prekast Duvar (Dardan Dili)

st

alt
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (Dz kr kasa)

st

yan
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (Dz kr kasa)

alt
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Kr Kasal Duvar (iki taraftan eit kntl)

st
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (iki taraftan eit kntl)

alt
MD_2011_01

1.
18

Tekni
k dok m anl
arm zda de ii
kl
i
k yapm a hakk m z sakld r
.

GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (Dtan Dili)

st

yan
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (dtan dili)

alt
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (ie sfr)

top

yan
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GENEL MONTAJ KURALLARI

Kr Kasal Duvar (ie sfr)

alt
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GENEL MONTAJ KURALLARI

zolasyonlu Duvar

st

yan
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GENEL MONTAJ KURALLARI

zolasyonlu Duvar

alt
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Cam Takozlarnn Kullanm

CAM MONTAJI
Camlarn takozlanmas, doramann uzun yllar sorunsuz hizmet verebilmesi iim ok nemli bir konudur.
Pencere ne kadar mkemmel retilirse retilsin, hatal yaplan takozlama kanatlarn sarkmasna, donanm
paralarnn birbirine srtmesine ve bunlarn sonucunda, kanatlarn zor alp kapanmasna neden olur.

Takozlama sayesinde cam, arlk yaparak kanadn sarkmasna neden olan bir eleman durumundan, yk
tayan bir kiri durumuna dnr. Takozlama iin, her zaman Winsa takozlar kullanlmal, zellikle yk
altnda esneyebilecek veya zamanla ryebilecek malzemelerin kullanmndan kanlmaldr.

Cam montaj ve takozlama yaplrken aadaki maddelere dikkat edilmelidir:

* Cam montaj, dorama tamamen ve hatasz bir ekilde monte edildikten sonra yaplr.

* Takozlama noktalarnda mutlaka her seriye zg ana cam takozu ve bu takozla cam arasnda ise 1, 3
veya 5 mm kalnlklarnda retilen dolgu takozlar bulunmaldr.

* Takozlarn konulmas gereken yerler, alm tiplerine gre deimekte olup, sonraki sayfalarda grlmektedir. Takozlar, mesafe ve tama takozu olarak iki tipe ayrlmtr. Tama takozlar, cam arl
ve ykn doramaya aktararak cam destekleyen ve esas tama iini gerekletiren takozlardr.
Mesafe takozlar ise, cam boluunu doldurarak, camn hareket etmesini nlemek iin kullanlrlar.
Takozlarn zaman ierisinde dmemeleri iin yaptrlmalar gerekir. zellikle alt kenarlarda, yaptrma malzemesinin, su tahliye kanallarn kapatmamasna dikkat edilmelidir.

* Ana cam takozlar, kelerden yaklak 100 mm ieride olacak ekilde, tm takozlama noktalarna taklr
ve cam yerletirilir. Daha sonra camn boyutuna gre gerekli miktarda ve kalnlkta dolgu takozu yerletirilir.

* Kanat ile kasa arasndaki 8 mm’lik basma pay salanm olmaldr. Cam montajndan belli bir sre sonra
kanatta sarkma olmas, ounlukla yanl takozlama yznden ortaya kmaktadr.

SSTEMMZDEK TAKOZLAR
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RN KODU

RN RESM

RN ADI

SSTEM

11641

Ana Cam Takozu

CARNA

13106

Ana Cam Takozu

DORADO - SAFR

13165

Ana Cam Takozu

VELA

11605

˙ift Cam Takozu

11606

˙ift Cam Takozu

11607

˙ift Cam Takozu

TM SSTEMLER
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Cam Takozlarnn Kullanm

CAM TAKOZLAMA NOKTALARI

TAIYICI TAKOZ
MESAFE TAKOZU

Vasistas Alm Pencere
(Mentee stte olan da ayndr)

Sabit Blme

Tek Alm Kanat

˙ift Alm Kanat

Kemerli Vasistas Alm
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Kemerli ˙ift Alm Kanat

Al Tek Alm Kanat

Al ˙ift Alm Kanat

Kanat Ortakaytl ˙. A. Pencere

gen Sabit Pencere
Tek Alm Kap

Tek Alm Kap

gen Sabit Pencere
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