
System Klima Konform

Etapy monta¿u

1.    Oczyœciæ, odkurzyæ powierzchniê monta¿u. 

3. 

2.    Pomiar i przyciêcie 

Profile KK greenteQ dolne/górne

szerokoœæ okna + 2 x szerokoœæ profilu KK greenteQ + 2 x 10 mm luzu monta¿owego (po bokach)

Profile KK greenteQ boczne

wysokoœæ okna ³¹cznie z po³¹czeniem parapetu okiennego + 10 mm luzu monta¿owego (na górze)

Odmierzyæ profil Klima Konform greenteQ zgodnie z wykonanym pomiarem. 
Nastêpnie doci¹æ profil rêcznie lub przy u¿yciu odpowiednich narzêdzi. 

Monta¿ dolnego profilu: do klejenia profilu KK greenteQ zastosowaæ klej MS Polimer (bia³y) greenteQ: 
nanieœæ 2 pasma kleju o œrednicy 6 mm . Uwaga: nale¿y zwróciæ 
uwagê na odpowiedni obmiar i zaplanowanie pozycji poziomej dolnego profilu KK. W przypadku parapetów 
wewnêtrznych o gruboœci 30 mm profil KK greenteQ nale¿y umieœciæ o 10 mm wy¿ej ni¿ œwiat³o muru. 
Dolny profil KK nale¿y odpowiednio ustawiæ wzglêdem œciany, nastêpnie mocno docisn¹æ. Otwory nale¿y 
wywierciæ w ka¿dym rogu w okolicy prostych profili ramowych. Kolejne otwory (w zale¿noœci od szerokoœci 
okna) o maksymalnym odstêpie miêdzy otworami 700 mm (w przypadku okien drewnianych 800 mm) 
musz¹ byæ rozmieszczone w równomiernych odstêpach. Nale¿y rozpocz¹æ w jednym z naro¿y, ustaliæ 
otwór, przyciskaj¹c przy tym mocno profil greenteQ KK, nastêpnie wkrêciæ œrubê greenteQ z ³bem p³askim. 
Wskazówka: Mo¿liwe jest tak¿e rozpoczêcie od wkrêcenia œrodkowej œruby, aby ³atwiej utrzymaæ profil 
greente KK w stanie równowagi. Nastêpnie za pomoc¹ poziomicy sprawdziæ prawid³owoœæ pozycji, ustaliæ 
otwór w naprzeciwleg³ym rogu i równie¿ wkrêciæ. Ustaliæ kolejne otwory w równomiernych odstêpach maks. 
700 lub 800 mm od siebie i wkrêciæ œruby do ram okiennych greenteQ (z ³bem p³askim). Dolny profil 
greenteQ Klima Konform jest teraz zamocowany na œcianie i s³u¿y jako punkt odniesienia dla nastêpnych 
profili. Dlatego te¿ nale¿y koniecznie zwróciæ uwagê na prawid³ow¹ pozycjê.

dla gotowych wymiarów spoin 18 mm

Monta¿ bocznych profili: 

nanieœæ 2 pasma kleju o œrednicy 6 mm . Jedno pasmo greenteQ MS 
Polimer (bia³y) na³o¿yæ po przek¹tnej od naro¿y do czo³a obu profili greenteQ KK dla uzyskania 
odpowiedniego sklejenia naro¿y i póŸniejszego utworzenia ramy. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o jednej rzeczy: 
pomiêdzy dolnym i bocznym profilem greenteQ KK nie mo¿e powstaæ ¿adna szczelina. Na³o¿one warstwy 
kleju na stronach czo³owych bocznych profili greenteQ KK s³u¿¹ do sta³ego po³¹czenia i uszczelnienia 
obydwu elementów. Potem nastêpuje nasadzenie bocznych profili greenteQ KK w jednej p³aszczyŸnie na 
dolnym profilu greenteQ KK. Sprawdziæ pion profilu grennteQ KK, nastêpnie ustaliæ pierwszy otwór 
ok. 250 mm od naro¿a i zamocowaæ profil KK za pomoc¹ œruby ramy okiennej greenteQ (z ³bem p³askim) 
na murze. Przed ustaleniem naprzeciwleg³ego otworu nale¿y w razie potrzeby ponownie sprawdziæ pion 
i równie¿ ewentualnie przykrêciæ. Ustaliæ kolejne otwory w równomiernych odstêpach 700 lub 800 mm od 
siebie i wkrêciæ œruby do ram okiennych greenteQ (z ³bem p³askim).

do klejenia profilu KK greenteQ zastosowaæ klej MS Polimer (bia³y) greenteQ: 
dla gotowych wymiarów spoin 18 mm

Monta¿ górnego profilu:  
nanieœæ 2 pasma kleju o œrednicy 6 mm . Zwiêz³e nasadzenie górnego 
profilu greenteQ KK na bocznych profilach greenteQ KK. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o jednej rzeczy: 
pomiêdzy górnym i bocznym profilem greenteQ KK nie mo¿e powstaæ ¿adna szczelina. Na³o¿one warstwy 
kleju na stronach czo³owych bocznych profili greenteQ KK s³u¿¹ do sta³ego po³¹czenia i uszczelnienia 
obydwu elementów. Nastêpnie odmierzyæ boczne otwory ok. 250 mm od naro¿a i zamocowaæ na murze 
profil greenteQ KK za pomoc¹ œruby do ram okiennych greenteQ (z ³bem p³askim). Ustaliæ kolejne otwory 
w równomiernych odstêpach 700 lub 800 mm od siebie i wkrêciæ œruby do ram okiennych greenteQ 
(z ³bem p³askim).

do klejenia profilu KK greenteQ zastosowaæ klej MS Polimer (bia³y) greenteQ:
dla gotowego wymiaru spoiny 18 mm

Monta¿ okna: tym samym zakoñczony zosta³ monta¿ standardowego systemu greenteQ Klima Konform. 
Bezpoœrednio po tym mo¿e nast¹piæ monta¿ okna oraz jego prawid³owe uszczelnienie. Zamocowanie okien 
musi byæ wykonane za pomoc¹ œrub do ram okiennych greenteQ z ³bem walcowym, œrub gwiazdkowych 7,5 
x 132 mm. Œruby do ram okiennych greenteQ z ³bem walcowym (gwiazdkowe) podlegaj¹ kontroli instytutu 
ift Rosenheim i nale¿y je wkrêcaæ w profil greenteQ Klima Konform bez wstêpnego wiercenia. 
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