
MONTÁŽNÍ NÁVOD SP LATENTE DO ZDI   

 

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním 
návodem, zaniká nárok na záruku 

 

Pouzdro Latente je standardně určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm (nebo pro standardní 

tloušťku 150mm) – případně pro jinou objednanou atypickou tloušťku příčky. Požadované tloušťky 

příčky je dosaženo protáhnutím omítníků, stavební pouzdro Latente má vždy tloušťku 100mm.  

1. Proveďte sestavení stavebního pouzdra dle montážního návodu 

2. Připravte si stavební otvor dle dodaného rozměru stavebního pouzdra ExH 

 Stavební otvor E+40mm a H+20mm, Výška stavebního otvoru je stanovena od 

definitivní úrovně podlahy ( dlažba, plovoucí podlaha)  

 Stavební otvor je nutné opatřit překladem 

 Připravte záseky pro kotvící plechy – podle jejich polohy na stojiné noze a zádech 

stavebního pouzdra.  

 Na bočnicích stavebního pouzdra vyhněte kotevní plíšky 

3. Vložte pouzdro do stavebního otvoru 

4. Pouzdro podložte do budoucí výšky čisté podlahy 

5. Pouzdro vyvažte vodováhou a zafixujte pouzdro do stavebního otvoru   

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být zabudováno do roviny dokončené podlahy. Na boku stavebního 

pouzdra je žlutá samolepka  - černá šipka na ní ukazuje vagris – 1 m výšky od budoucí dokončené 

podlahy.  

POZOR !!! Při usazování SP použijte vždy vodováhu (ve vodorovném i svislém směru). Na přesném 

usazení SP závisí správná funkce dveřního systému.  

POZOR !!! Stavební pouzdro musí být do stavebního otvoru uchyceno tak, aby hrana omítníků byla 

v jedné rovině s budoucí dokončenou omítkou -  omítníky musí lícovat s budoucí úrovní dokončené – 

omítnuté stěny.  Je nutné měřit rovinnost celé stěny. 

 

6. Ukotvení pouzdra proveďte pomocí kotevních plíšků na spodní části bočnic (ukotvení do 

podlahy) a kotevních plechů na zádech a stojině stavebního pouzdra. U průchodů vyšších, než 

1000 mm doporučujeme pouzdro ukotvit i v části nadpraží. POZOR – nesmí dojít 

k prošroubování kolejnice.  

7. Vyvážené a ukotvené SP doporučujeme zafixovat pomocí nízkoexpanzní PUR pěny. 

8. Jakmile pěna dostatečně zatuhne, seříznutím ji zarovnejte do úrovně pouzdra. 

9. Dále nanášejte pojivový materiál postupně v následujícím pořadí : 

 Podkladní vrstva – na zabudované  SP  naneste spojovací můstek („špric“ nebo jiný 

adhezní můstek dle doporučení dodavatele omítacího systému). Pozor kov je nesavý 

materiál. 



MONTÁŽNÍ NÁVOD SP LATENTE DO ZDI   

 

Pokud bude na stavebním pouzdru provedena jakákoliv jiná úprava, než je povolena montážním 
návodem, zaniká nárok na záruku 

 Základní vrstva – na takto vytvořený podklad naneseme jádrovou („hrubou“) omítku 

tak, aby zcela překryla armovací síť, která je pevnou součástí stavebního pouzdra. 

Tuto omítku můžeme nanést ve více vrstvách dle možností použitého omítkového 

systému. Do poslední vrstvy jádrové omítky vložte perlinku. 

 Finální vrstva – v závislosti na použitém systému použijte štukovou („fajnovou“) 

omítku, případně stěrku, do které vložíme perlinku a naneseme štukovou omítku 

 V případě zabudování SP do příčky, kde je nutná přizdívka, je třeba zajistit pevné 

spojení bočnice SP s přizdívkou.  

POZOR !!! Omítku nanášejte tak, aby výsledná vrstva omítky byla v jedné rovině s omítníky.  Omítník 

je tvořen ohybem pozinkovaného plechu tl.0,8mm, proto je nutné dbát na to, aby při omítání nebyla 

poškozena vrstva zinku na omítníku. 

Detail kapsy stavebního pouzdra Latente a příklad namontování obložkové zárubně. Obložkovou 

zárubeň nedodáváme.  

 

Prostor pro nanesení omítky               Omítník 

 

 

Kapsa stavebního pouzdra 
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Detail stojiné nohy stavebního pouzdra Latente a příklad namontování obložkové zárubně. 

Obložkovou zárubeň nedodáváme.  

 

Obložková zárubeň        Stínová drážka       Omítník           Prostor pro nanesení omítky 

 

 

 

 

 

                                                                  Zděná příčka 


