
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-
KM-MÉM-Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év, 
ezen belül 1 év jótállást vállalunk 
A szavatossági igény nem érvényesíthető : 

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés, 
- szakszerűtlen tárolás, beépítés, 
- karbantartás elmulasztása, 
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás, 
- szándékos rongálás esetén. 

 
Az esetleges hibák a vásárlás helyén vagy a Delta Kft-nél jelenthetők be. 
 
Fontos tudnivaló! 
A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, 
alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri 
nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra garanciavállalásunk nem 
vonatkozik! 
A párásódás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és 
ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap). 

 
Kezelési és karbantartási útmutató 
Tisztelt Vásárló! 
Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, 
hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel 
tudja használni.   
 
CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS: 
 
Az ajtótok és az ajtólap üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba. 
Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, 
száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja. 
 
BEÉPÍTÉS: 
 
A belső ajtók beépíthetők hagyományosan falazáskor, vagy a kész falnyílásba szerelő jelleggel.  
Falazáskor történő beépítést a következők szerint végezze: 

- Beépítés során az álló tokszárakat belső támasztékkal merevíteni kell. Így megakadályozandó 
azok benyomása. 

- A falszerkezet ajtó fölötti része teherviselés szempontjából önhordó legyen. 
- A tokálló függőlegesen, a tok felső és a vakküszöb vízszintesen álljon, az egyes szerkezeti 

egységek egy síkban legyenek. 
 
A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok 
alkatrészeket burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszaakasztásig 
tárolja fedett, száraz helyen. 

 

SZÁLLÍTÓI MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT  
 

Delta Kft. 
6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. 
Tel.: 76/481-920 
Fax: 1/999-5069 
Adó: 10238488-2-03 

 

Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: 
Beltéri ajtó: 
Épületen belüli belső ajtóként építhető be. 
Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi 
követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak. 
Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani 
(pl: gázművek) 
A műszaki specifikációk követelményeinek megfelel 
  

VT szám: 441820 5000 

Műszaki specifikációk (előírások): 
3/2003. (I..25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, 
� Veszélyes anyag kibocsájtás. EN 14351-1:2006 ZA.3a táblázat szerint 
� Biztonsági eszközök teherviselő képessége. Vizsgálat és osztályozás EN 4609 szerint 
Akusztikai teljesítő képesség. Vizsgálat és értékelés az EN ISO 140-3, vagy az EN 14351-
1:2006 B melléklete szerint 
Tanúsítvány: Ta-2004/3-00240-1 
 

Vizsgálóhelyek: 
Első típusvizsgálat: KERMI Budapest, József krt. 6. 
Akkreditálási szám: NAT-6 0018/2002 
Gyártásközi és végtermék vizsgálat: Delta Kft. ÜGYE 

Ismételt nyitással és zárással 
szembeni ellenállás4.o.(TR3) 

Azonosító: 
SzM-2.1 

 

        PH 
Gyártva: 
 
Kecskemét,_____________                       Minőség ellenőr          

Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, 
felületkezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.                                    
Aláírásra felhatalmazott személyek: minőségellenőrök      

 
 Bakos József 

               Ügyvezető igazgató 

Statikus csavarás 
ellenállás 2.o. (ST3) 

Kezelhetőség 4.o. 

Függ. Terhelhetőség 3.o. 
(FT3) 

Síklapúság 4.o. (DT3) Műszaki paraméterek, új 
harmonizált szabvány szerint: 
2004/3-00240-1 szerint 



Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze: 
- A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és 

a fal között. A küszöb 1 cm-rel kerüljön a padlóvonal alá. Az ajtót akkor építse be, ha a külső és 
a belső vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra. 

- Állítsa be az ajtót a falnyílásba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben 
álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Ellenőrizze az ajtó működését, majd az 
ajtólapot akassza le, és a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen. 

- A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel (Hilti, Fischer, stb.) rögzítse a tokot, tokállónként 
legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő 
keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újbóli nyitáspróbát az ajtólap visszahelyezésével. 
Hiba esetén korrigáljon az ékek és a csavarok állításával. 

- Töltse ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal vagy szigetelő habszalaggal. 
- A hézagot zárja le saját igényei szerint kialakított takaróléccel. 
- Akassza vissza az ajtólapot. 

 

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES M ŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ 
A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK  FELTÉTELE, 

EZÉRT JAVASOLJUK, HOGY BÍZZA AZT SZAKEMBERRE! 
 
FELÜLETKEZELÉS:  
 
A felületkezelés előtt a beépített ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem 
tartozik a szavatossági munkavégzésbe. 

- A termék natúr kivitelben, műszárított, hossztoldott, táblásított faanyagból készül, ezért a 
beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell 
végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk    

- A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket 
min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag 
használati útmutatója szerint kell eljárni.  

- A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a zárakba, pántokra festék ne kerüljön, mert működési 
problémákat okozhat (garancia elvesztésével jár). A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük. 

- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő 
anyagok (rendszerek) bármelyikével. Lemezelt beltéri ajtóink esetében (farost, Craft Master) 
nem javasoljuk a lazúros felületkezelést, pigment tartalmú fedőfestékekek használata ajánlott. A 
felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani. 

- Festés után szerelje fel a kilincset, címet. Az üveg nélkül szállított belső ajtót festés után 
üvegezze be. A padlóburkolat elkészítése után helyezze fel a keményfa küszöböt. 

 
A helytelen, nem szakszerű beépítésből és a nedvességfelvételből adódó hibákat nem áll módunkban 
szavatossági hibaként elfogadni! 
 
KARBANTARTÁS: 
 
Évente legalább egy alkalommal szükséges: 

- a vasalatok olajozása, 
- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok utánállítása 

Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése. 
 
 
 

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük az 51/2000. 
(VIII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet szerinti é pítési napló 
vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla 
megőrzését! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PallótokPallótok
Falvastagság > 12cmFalvastagság 12cm

Belső 
gerébtok

 

Vásárlás helye:  

Vásárlás ideje:  

Beépítés helye:  

Beépítés ideje:  

Beépítő neve, aláírása, 

telefonszáma: 

 


