Magnetické dvojité t sn ní
se silikonovým stíracím t sn ním
tepeln odd lené
pro d ev né vn jší dve e

(systém ALUMAT)
vstupní dve e domu – terasy – balkóny – zimní zahrady
(oto né dve e / oto n – výklopné dve e / jednok ídlové / dvouk ídlové / dvoudílné dve e
též i s fixn zaskleným bo ním dílem)
profily pro novostavbu
žádný doraz dve í, tudíž bez vy nívajícího prahu
vhodné pro invalidní vozíky
pro domovy pro postižené osoby, nemocnice,
domovy d chodc , mate ské školy, rodinné domy, bytové
výstavby
žádné opot ebení
žádná mechanika
vhodné též pro dve e otevírající se sm rem ven
20-ti letá záruka na tažnou sílu magnet
podle nového na ízení o energiích se
ty násobným t sn ním
možná též izolace prah a zdiva do 150 mm
výšky podle sm rnic o rovných st echách a DIN
18195 díl 5 odst. 8.1.5
dvoustranná tepelná izolace

Práh z lehkého kovu
tepeln odd lený
P i použití drenážního
systému m že být vývod
hadice též kratší

Nastavitelná výška

t ída namáhání 9A podle DIN 18055
prov eno též p i pr trži do 100 m výšky patra
(též p i dvoudílných dve ích) vyhodnocená míra zvukové izolace R´Theta, w=43dB
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Rozsah dodávky MFAT 10
Magnetický práh dodáváme na ezaný ve fixních délkách
na vn jší rozm r osazovacího rámu
Na požádání, není zahrnuto v b žném rozsahu dodávky:
p íslušenství pro ut sn ní teras je na prahu, se zohledn ním odborných pravidel, p i výrob p edb žn smontováno
s plánovaným t sn ním (150 mm) na zdivo skládající se ze:
spojovacích plechových profil Wolfin a sva eného izola ního pásu
barva erná, d=1,5 mm, ší ka pásu 550 mm a též dva volné vn jší rohy Wolfin, které jsou sou ástí dodávky.
Možné jsou též jiné t snící plastové pásy, nap . na bázi PVC-pnb, EVA-PVC, FPO/TPO, chlórpolyethylén, EPDM.
hliníkový okap s profilovým krytem, povrch bu EV1 st íbrný,
bronzový C33, bílý RAL 9016 nebo blanko
plastový magnetický nosný profil 7x42,5 mm
magnetické t snící profily s tlumením a dvojitou lepicí páskou
nastavitelné silikonové stírací t sn ní na okapu, 2 závitové kolíky
5x6 mm pro skryté upevn ní, se závitovými otvory
hliníkový podlahový profil s tepelným odd lením
a dvojitou izolací tepla EV1 eloxovaný, s ochrannou folií,
s otvory na odvod vody a též se dv ma magnetickými t snícími
profily s rozpojením, tyto je t eba vkládat vždy sm rem ven
sb rná komora vody s 17 mm otvory pro odtok vody
2 podp ry pro odtok vody pro stavební napojení
Silikonové
hadice k tomu 4 samo ezné šrouby 3,9x25 mm
(p i dvoudílných dve ích se 3 podp rami pro odtok vody)
t sn ní
podle výb ru izola ní pás sva ený p i výrob , napojení snášenlivé
s asfaltem, pop ípad identický materiál s t snícím materiálem
výškov nastavitelný distan ní závitový šroub M10 s nastavovací
a pojistnou maticí
p ídavné EPDM t sn ní se speciální lepící páskou pro trvalé
upevn ní
*rozm ry p i odhadu 16 mm
18 mm mínus 2 mm

Otvory pro odtok vody se vytvo í již
p i výrob .
Napojení hadice není nutné.
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Variabilní provedení prahu
MFAT 10
standardní provedení
se 70 mm zapušt ním do zem

alternativn MFAT 10/1
standardní provedení
s vodorovným napojením hadice

MFAT 10/2
se 40 mm zapušt ním do
zem

alternativn MFAT 10/3
s vodorovným napojením
hadice
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Do rozsahu dodávky dále pat í:
A). 2 plastové klipsové profily bílá RAL 9016
nebo hn dá RAL 8019 pro zakrytí okapu
z elní strany
B). 2 kryty hliníkových profil proti zne išt ní
p i montáži magnetických kanál
C). 2 plastové profilové vložky 15x9x50 mm s otvory
a upev ovacími šrouby 4,0x25 mm pro dvoudílné
dve e (možnost výb ru)
D). plastové p ídržné desky s t sn ním p edvrtané a
s drážkami pro uchycení t sn ní st ny, které se
m že zhotovit na stavb nebo p i výrob .
Alternativa: m žete si ho sami na ezat z D).

Pozor!
Dbejte na paralelní vedení magnetu, magnetové
profily vkládejte s rozpojením sm ujícím ven

E). 2 profilové plastové adaptéry k 68 mm osazovacímu rámu
F). 2 plastové profily pro ut sn ní ke zdi
G). plastový adaptérový profil bílá RAL 9016 nebo hn dá RAL 8019 pro fixn zasklené bo ní
díly a osazovací rámy.
Ší ka m že být upravená.
H). Montáž C-profilu pro p emost ní tepeln odd lených st nových konstrukcí.

Osazovací rám

Podle výb ru s
otvory pro ovládací
západku

V drážce zárubn je p ídavný
otvor pro odvod vody

Alternativa: m žete si ho sami na ezat
z D).
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Kontinuální práh ALUMAT t eba p i fixn zasklených bo ních dílech namontovat
s plastovým adaptérem (g) !

Fixn zasklený bo ní díl
Dole odstra te zadní p í ky

Alternativa: m žete si ho sami
na ezat z D).
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MFAT 10 dvoudílná k ídla

Lištu t eba vy ezat v oblasti vodícího
profilu pro stírací t sn ní

Nosný profil magnetu je t eba
zapustit do k ídla a vy ezat (rozpojit)
v oblasti drážky pro euro-kování

Hrana v jedné rovin

Odpojit magnetový profil v oblasti dve í, p ilícovat ho
a vy ezat (rozpojit) na jedné stran na vložce pro ovládací
mechanismus (rozpojení sme uje ven)

Vložka plastového ovládacího
mechanismu. Zhotovený otvor pro
ovládací mechanismus + vložka bez
otvoru pro ovládací mechanismus

Je t eba odpojit magnetový
profil v oblasti dve í
a p ilícovat ho tak, aby byl
funk ní

Výškov nastavitelné distan ní závitové
šrouby s plastovým ví kem a dv mi
maticemi
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MFAT 10 – chodbová k ídla

Lepící páska pro
permanentní spojení

T sn ní s lepící páskou pro
permanentní spojení

Nosný profil magnetu je t eba
zapustit do chodbového k ídla
a vy ezat (rozpojit) v oblasti
drážky pro euro-kování
Okap k profilu je t eba namontovat
s dostate nou vzdáleností
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MFAT 10 kované díly
Montáž kování je t eba vykonat podle údaj výrobc kování
ovládací mechanismus dvoudílných dve í
s výklopným ložiskem vertikálním

Roto
DK-uzavíratelný díl 11 mm výstup
. 292 200

ovládací mechanismus s výklopným ovládáním
vertikálním

DK-uzavíratelný díl bo ní
. 261 759

Napojení oto ného ovládacího mechanismu NT pro dvoudílné dve e oto né / výklopné
nebo v provedení s jinými systémy kování, které jsou b žn na trhu.
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Pokyny pro montáž osazovacích rám
MFAT 10 na d ev né vn jší dve e, jednok ídlové a dvoudílné
1.
2.

Magnetický práh je t eba objednat podle vn jšího rozm ru osazovacího rámu. P í ez provedeme p i výrob .
P í ez díl osazovacího rámu: vzp ímený osazovací rám je identický se spodní hranou dve í.
Se zohledn ním 3 mm tlouš ky profilu prahu je vzdálenost spodní hrany k ídla dve í k horní hran hotové podlahy 7 mm
(4 + 3 mm).
Profilové plastové adaptéry 68 mm (bílá nebo hn dá) je t eba namontovat pod vzp ímený osazovací rám.
Osazovací rám s profilovými plastovými adaptéry osa te do prahu ALUMAT a p išroubujte (zástr kový systém) K upevn ní
osazovacího rámu na elní stran s prahem dochází pomocí izolovaných a p edvrtaných plastových deskových profil (d) strana
4+5.

3.
4.

Obr. 1

Osazovací rám 68+

M1:1

Dve e otevírající se dovnit
(osazovací rám je identický
se spodní hranou dve í)

Vzdálenost magnet

Plastový adaptér

Dve e 68+

Obr. 2 M1:1
Plastová vložka ovládacího
mechanismu pro dvoudílné
dve e

Spodní hrana dve í

Adaptabilní na
podlahovou krytinu

Obr. 3

M1:1

Osazovací rám 68+

Dve e otevírající se ven
(osazovací rám je identický
se spodní hranou dve í)

Vzdálenost magnet

Plastový adaptér

Dve e 68+

Obr. 4

M1:1

Plastová vložka ovládacího
mechanismu pro dvoudílné
dve e

Spodní hrana dve í

Adaptabilní na
podlahovou krytinu
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Pokyny pro montáž k ídel dve í

5). Nosný plastový profil magnetu ALUMAT na ežte na délku drážky dve í a upevn te pod dve mi.
P izp sobte hliníkový okap a namontujte ho. Nasa te bo ní krytky.
6). Sešroubujte plastový nosný profil magnetu pomocí samo ezných šroub na výrobu oken.
7). Oba nosné profily magnetu vlepte do plastového nosného profilu. Pozor: aby mohla být zaru ena dobrá
p ilnavost magnetického pásu, musí být podklad zbavený ne istot. P ídavn by se m la drážka p edeh át.
8). U prahu dve í prove te montáž kování b žným zp sobem. Oto n -výklopné dve e jsou vybaveny
vertikáln namontovanými rohovými osazeními.
9). Montáž dvoudílných dve í prove te tak, jak je to uvedeno na stranách 6/7/8/9.
10). U dve í s pevným bo ním dílem by m l být hliníkový práh kontinuální. Aby se
dosáhlo stejné pohledové výšky dve í, dodáváme plastový adapta ní profil.
Tento na ežte po ší ce a upevn te pod pevným dílem pomocí samo ezných šroub do oken. (viz
strana 5)
11). Pro ut sn ní na stran zdi zkra te bo ní plastové t snicí díly a), které jsou sou ástí dodávky
a vodot sn slepte s hliníkovým podlahovým profilem a osazovacím rámem b).
12). P i p eprav a ve stavební fázi nechte kryt hliníkového profilu v magnetickém prahu (vi strana 4/b),
taktéž neodstra ujte ochrannou fólii, slouží jako ochrana p ed zne išt ním ze stavby.

Upozorn ní: plastové t snicí ásti je t eba p i omítání domu
odborn zapracovat do omítky
omítnutá fasáda
zdivo
t snicí látka D1
a výpl ový materiál
impregnovaný p nový pás
hliníkový profil magnetického
dvojitého t sn ní ALUMAT

Montáž na staveništi
13). Pro nastavení výšky slouží distan ní závitové šrouby M10, které jsou sou ástí dodávky. Pro
tepeln izolované st nové konstrukce jsou pro p emost ní dodávány C-profily z hliníku
(vi strana 5/h).
14). Podp ry pro odtok vody pro zapojení hadice p ipevn te do p ipravených otvor pomocí
samo ezných šroub 3,9x25 mm a p ídavn ut sn te silikonem.
15). P i uvedení do provozu odstra te hliníkové profilové krytiny a vložte magnety.
16). Nastavitelné silikonové stírací t sn ní nasa te do okapu v jedné rovin s magnetickým
prahem a upevn te pomocí 2 závitových šroub 5x6 mm. Tím se dosáhne ut sn ní proti pr trži
podle skupiny náro nosti C p ípadn 9A podle zkušební zprávy. Stíráním p i zavírání dve í
dochází p ídavn k samo išt ní magnetického prahu. Dbejte prosím našich pokyn ohledn montáže.
Za funk ní poruchy, které vzniknou nedodržením pokyn ke zpracování nep ebíráme
žádnou záruku.
17). P i výrob p edb žn namontované ut s ovací pásky musí podnik provád jící izolaci pevn p ipojit
a zalícovat do stavebních dílc sm rem nahoru a do izola ní plochy, je t eba dodržovat odborná
pravidla.
Na objektu odborn vytvo te vnit ní rohy, vn jší rohy, které jsou sou ástí dodávky, p iva te do
izola ní plochy.
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T sn ní prahu zhotovené p i výrob a zpracování
typ MFAT 10
(se zohledn ním pravidel pro ploché st echy a DIN 18195 díl 5 odstavec 8.1.5)
P íslušenství pro izolaci terasy na prahu p edb žn namontováno p i výrob s plánovaným ut sn ním (150
mm) ke st n dodáme za p íplatek.

a). Plastové montážní desky p edvrtané a s drážkami
b). Wolfin-IB-izola ní pás p i výrob sva ený se spojovacím plechem (rohový úhelník)
c). Hliníkový podlahový profil
d). Wolfin-IB-izola ní pás, pomocí spojovacího plechu vodot sn p ilepený na p edvrtanou sb rnou
komoru vody.

11

Schéma montáže

1). Spojovací plech Wolfin (rohový úhelník) sva ený s izola ním pásem.
2). Izola ní pás Wolfin IB, barva erná, d=1,5 mm, ší ka pásu 550 mm.
3). Plastový izola ní díl
4). Vn jší rohy, které jsou sou ástí dodávky ze závodu, p iva í podnik provád jící izolaci, na objektu
odborn vytvo te vnit ní rohy.
5). Otvor pro odvod vody (podle pot eby m že být opat en hadicovou p ípojkou)
6). Spojovací plech, p i výrob vodot sn slepený se sb rnou komorou vody a sva ený s IB-izola ním
pásem
Protože výšky napojení u bezbariérových staveb neodpovídají výškám napojení u b žných staveb,
doporu ujeme tyto podmínky odd len sjednat formou písemné dohody se zákazníkem. Je t eba dbát
pokyn DIN 18195 díl 5 odstavec 8.1.5 jako i sm rnic pro ploché st echy. Taktéž je t eba zohlednit místní
podmínky.

12

LM-prodlužovací profil
pro pokrytí vn jší izolace u nízkoenergetických dom

izolováno proti vniknutí vody

Návrh pro rozpis:
ALUMAT magnetické izola ní systémy dve í s tepelným odd lením a dvoustrannou tepelnou
izolací pro d ev né vn jší dve e
typ MFAT 10 funk n namontujte podle montážního návodu výrobce.
Ks.:....................... délka/RBM:..................
Ks.:....................... délka/RBM:..................
Ks.:....................... délka/RBM:..................
Ks.:....................... délka/RBM:..................

jednok ídlové
dvouk ídlové anebo dvoudílné provedení
s fixn zaskleným bo ním dílem
LM-prodlužovací profil pro zakrytí vn jší izolace

P íslušenství pro izolaci terasových dve í na prahu, p edb žn namontováno p i výrob ,
s plánovanou izolací (150 mm) na zdivu,
se zohledn ním odborných pravidel, s Wolfin spojovacími plechovými profily a p iva eným Wolfin IB-izola ním pásem
anebo ekvivalentním výrobkem, barva erná, d=1,5 mm, ší ka pásu 550 mm jako i dva volné vn jší rohy Wolfin, které jsou
sou ástí dodávky.
Ut s ovací pásy musí podnik provád jící izolaci pevn p ipojit a zalícovat do stavebních dílc sm rem nahoru a do izola ní
plochy, podle odborných pravidel.
Na objektu odborn vytvo te vnit ní rohy, vn jší rohy, p iva te do izola ní plochy.

Ks.:................................. délka/RBM:................................
Poznámka:

Izola ní pásy z Wolfin IB, p edb žn namontované p i výrob , jsou vhodné pro zapojení do izola ní plochy na bázi PVCpbv, asfaltu a ur itých tekutých plastových systém . Izola ní pásy, které umož ují materiálov identické izola ní napojení na
jiné systémy izola ních ploch, se dají na požádání ve v tšin p ípad zhotovit. (napojení do asfaltové dráhy viz strana 14.)
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Wolfin zabudovaný do asfaltové dráhy

Asfaltová drážka PYE PV 200 S 4/5

Celoplošn nava ené na podkladu

WOLFIN – spojovací plech cca. 5
cm široký

WOLFIN p iva ený mezi
dv mi vrstvami PYE
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POZOR!

D ležité montážní sm rnice pro bezchybné fungování bezprahových ALUMAT – magnetických
dvojitých t sn ní odolných v i pr trži
Typ MFAR 10
1. Zohledn te pokyny pro zpracování (dokumentace na stran 4, 5 a 9 anebo na
www.alumat.de) pro zpracování a montáž osazovacích rám !
2. Dbejte na montáž (dokumentace na stran 4 a 5 anebo na www.alumat.de) s bezprahovým
ALUMAT magnetickým dvojitým t sn ním! Vzdálenost spodního magnetického profilu
k hornímu m že být maximáln 4 mm a musí být zabezpe eno paralelní vedení obou
magnet p i zav ených dve ích.
3. Montáž k ídel, též p i dvoudílném provedení
(dokumentace na stran 6-8 anebo na www.alumat.de )
4. Dbejte na upozorn ní pro koncovou montáž na staveništi (prospekt anebo
www.alumat.de)! Obzvlášt upozor ujeme na to, že po provedené koncové montáži na
staveništi je t eba každý jednotlivý prvek dve í prov it ohledn t sn ní a nezávadného
fungování magnetických dvojitých t sn ní, a sice následovn :
a). Dve e nastavte tak, aby erné EPDM-t sn ní ( tvrtá t snící úrove ) rovnom rn
dosedalo na ALUMAT práh.
b). Nazvedn te silikonové stírací t sn ní
c). Vložte první magnetický profil (vložení musí být bezproblémové) a zkontrolujte, jestli
t sní.
d). Magnetický profil vyberte a do kontrolovaného magnetického kanálu vložte druhý
magnetický profil a též zkontrolujte, jestli t sní.
e). Vyberte druhý magnetický profil a silikonové stírací t sn ní v okapu nastavte tak, aby
bylo v rovin a hladce fungovalo (bez p ílišného t ení).
f). Nyní vložte oba magnetické profily.
Tím je zaru ena nezávadná funkce a izolace proti pr trži až do 100 m výšky patra.
Za funk ní poruchy, které vzniknou z d vodu nedodržení t chto pokyn pro zpracování
nep ebíráme žádnou záruku.
Záru ní pln ní na tažnou sílu magnet – p i dodržení návodu na montáž ALUMAT, je 20 let.
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Návod na údržbu pro

magnetické dvojité t sn ní
Typ MFAT
Vaše vn jší dve e jsou vybaveny kvalitním, absolutn bezbariérovým magnetickým dve ním t sn ním
firmy ALUMAT, které je odolné též proti pr trži. Aby mohlo být trvale zaru eno bezchybné
fungování, je t eba alespo jednou do roka, pop ípad dle pot eby, vykonat následující údržbu:
1) Kovovým p edm tem nazvedn te a vyberte magnetické profily. Odstra te p ípadné ne istoty
v odkrytých magnetických kanálech.
2) P i zavírání dve í zkontrolujte, jestli silikonové stírací t sn ní v okapu rovnom rn dosedá po
celé délce prahu. Položte na levou, pravou stranu prahu a do jeho st edu t i papírové proužky
(z novin) a zav ete dve e. P i vytahování papíru zjistíte, zda funguje izolace stíracího t sn ní.
3) P ípadné pot ebné dolad ní prove te následovn : vytáhn te kryt okapu. Nyní se objeví otvory
pro jinak zakryté závitové kolíky. Pomocí imbusového klí e . 5 je povolte a silikonové stírací
t sn ní nastavte tak, aby t snilo a op t dotáhn te závitové šrouby.
4) Ješt jednou zkontrolujte funkci t sn ní tak, jak je uvedeno výše. Po o išt ní magnetických
profil navlh eným hadrem je op t poskládejte. Dbejte na r zné rozpojení drážek.
Funkci t sn ní jednotlivých magnetických profil m žete pop ípad op t zkontrolovat pomocí
papírových proužk .
Záruka na tažnou sílu magnet , p i dodržení návodu na montáž ALUMAT, je 20 rok .
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Pomocí ALUMAT-magnetického dvojitého t sn ní typu MFAT m žete stav t bezbariérov ,
podle DIN 18025
(p ipravuje se nová DIN 18040)
se zohledn ním sm rnic pro ploché st echy a DIN 18195
Naším nejvyšším cílem je bezbariérová stavba, která je v zájmu nás všech.
Nebezpe í úrazu, též p i nízkých prazích v prostorech domu nesmí být podce ováno. Týká se to
zejména lidí s postižením jako i starších lidí a d tí.
Promyšlená praktická konstrukce umož uje kone n zabudování absolutn bezbariérových prah
dve í ur ených na terasy, balkóny a domovní dve e. Dvojitá magnetická dve ní lišta, která je
patentována po celé Evrop (Evropský patent . 0702125) je otestována proti pr trži a propustnosti
skulin až do patra ve výšce 100 m (skupina zatížení C). (Zkušební zpráva též pro dvojité dve e).
V roce 1995 byli použity první bezbariérové ALUMAT – lišty v oblasti exteriéru. Od této doby bylo
namontováno velké množství dve í bez reklamací ohledn tohoto systému.
Naše kompetence a letité zkušenosti se zohled ováním DIN norem Vám nabízejí jistotu p i používaní
ALUMAT magnetických dvojitých t sn ní.
Podle stavu techniky je požadavek DIN 18025, podle kterého je pot eba se v zásad vyvarovat
doraz m dve í, naším ALUMAT magnetickým dvojitým t sn ním realizovatelný.
Podle výrok znalc pro stavební t sn ní se poda ilo dodržet odborné pravidlo DIN 18195, i p es
nedodržení jinak pot ebné 15 cm výšky prahu, která se p i použití vysouvacího žlebu redukuje na 5
cm.
Cht li bychom poukázat na to, že speciální požadavky budou se zákazníkem dojednány vždy písemn .
Je t eba dodržovat pokyny uvedené v DIN 18195 díl 5 lánek 8.1.5 jako i sm rnice pro ploché st echy.
Taktéž je t eba zohlednit místní podmínky.
ALUMAT magnetické dvojité t sn ní garantuje absolutn bezbariérový pr chod bez p ekážejícího
prahu.
P i zohledn ní ALUMAT sm rnic pro montáž je zaru ena odolnost v i pr trži (lijáku).
Záruka na tažnou sílu magnet je 20 let.
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