
G100 SYSTEM DO DRZWI
PRZESUWNYCH SZKLANYCH
Maksymalne obciążenie skrzydła 100 kg
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Montaż do stropu
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War. B (opcja)
Montaż do ściany za pomocą 
opcjonalnych klamer ściennych
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Szkło bezpieczne
ESG/VSG 
max. 100 kg
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War. A

2a

Montaż do ściany za pomocą 
opcjonalnych klamer ściennych

War. B (opcja)
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Produkty uzupełniające

14

scd-080

DomykaczKlamra ścienna 25 mm

wb-25

Maskownica prowadnicy
z zaślepkami bocznymi 25

fc-25
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Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki przed 
rozpoczęciem montażu. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować 

wysunięciem tafli szkla z zacisków mocujących

• Gwarancją prawidłowego i pewnego mocowania zacisków z taflą szkła jest 
dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni szklanej oraz powier-
zchni elastycznych wkładek mocujących. Dołączone do zestawu saszetki z 
chusteczkami czyszczącymi są wystarczające do usunięcia typowych 
zanieczyszczeń szkła. W przypadku silnego zanieczyszczenia lub zatłuszc-
zenia szkła zaleca się dodatkowe użycie preparatu czyszczącego opartego 
na spirytusie i niezawierającego silikonu bądź środków nabłyszczających. 
Nie używaj uniwersalnych preparatów do czyszczenia szkła - mogą 
wytworzyć na szkle śliską powłokę. 

• Dokonaj wizualnej oceny czystości szkła w miejscu mocowania zacisków 
przed ich założeniem. Uwaga: pomimo pozornej czystości, szkło może być 
pokryte pozostałościami środków czyszczących używanych w zakładach 
szklarskich w procesie jego produkcji i obróbki. Przejawia się to powstawan-
iem smug podczas czyszczenia, Smugi te muszą zostać całkowicie usunięte, 
ponieważ obniżają one przyczepność zacisków do szkła. Reklamacje z tego 
powodu nie będą uwzględnione.

• Wkładki do zacisków przyklej bez dotykania palcami lub zanieczyszc-
zonymi narzędziami powierzchni wkładki stykającej się z szybą. Zamontow-
ane w zaciskach wkładki wyczyść załączonymi chusteczkami lub szmatką 
ze spirytusem.

• Nie wciskaj zacisków mocujących na taflę szkła używając zbyt dużej siły, 
W razie konieczności możesz zwiększyć stopień rozwarcia zacisków 
poprzez wkręcenie śrub w tylne otwory gwintowane.

• Podczas dokręcania śrub w zaciskach, konieczne może być dociśnięcie 
zacisków w kierunku głębszego ich osadzenia, aby uniemożliwić ich prze-
mieszczenie. Śruby mocujące należy dokręcać równomiernie i z wyczuciem, 
przed zawieszeniem tafli szkła (patrz instrukcja montażu punkt 7). Śrub 
dokręconych zbyt mocno nie należy odkręcać. Po dokręceniu śrub mocują-
cych elastyczne wkładki mocujące mogą wypłynąć poza obrys zacisków 
mocujących. Jest to ich prawidłowe zachowanie.

• W przypadku potrzeby zdjęcia zacisków mocujących ze szkła oraz ponow-
nego ich zamontowania trzymaj się ściśle powyższych punktów. 

• Dopuszcza się możliwość montażu zacisków bez użycia klucza dynamom-
etrycznego. W takim przypadku kieruj się naszą praktyczną wskazówką, 
dotyczącą zachowania się wkładek w zaciskach. Wkładki mają "wypływać” z 
zacisków, wtedy mamy pewność ze szyba jest odpowiednio zaciśnięta. 

• W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny,
+48 25 757 71 69.

Dziękujemy za zakup i życzymy przyjemności i komfortu użytkowania 
naszych produktów
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