
 
1Se marchează dimensiunile deschiderii și se decupează partiția. 

(Dimensiunea = înălțimea cadrului + 20 mm/lățimea cadrului + 10 mm).

Mark the opening dimensions and cut out openings respectively observe opening for 
wall mounting. (Construction opening dimension = frame height + 20 mm / frame 
width + 10 mm)

2Cu atenție, se ridică balamaua metalică a foii ușii cu ajutorul unei șurubelnițe.

Carefully lift the hinge plate of the inspection cap with a screwdriver and unhinge the 
door leaf.

Se introduce cadrul în deschidere, se aliniază cu elementele de prindere și se fixeză.  
Se verifică dacă este drept.

Insert the frame into the opening, align with the mounting claws and slightly fix it. 
Check rectangularity of the frame.
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4Se fixează bine cadrul cu ajutorul elementelor de prindere și se verifică să fie drept.

Tightly fix the frame using the mounting claws and check again the rectangularity of the 
frame. 
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 5Cadrul aliniat și fixat se prinde în șuruburi în găurile de fixare pre-forate pe partea cu 
peretele (de exemplu, cu șuruburi auto-filetante 3,9x55 mm). Cadrul se verifică să fie 
drept și să nu fie sub tensiune în timpul montajului.

Screw the aligned and fixed frame through the prefabricated fixing holes at the side 
with the wall (for example, quick-release screws 3,9 x 55 mm). Check rectangularity of 
the frame and verify that the frame is not under tension during installation.

 
6Îmbinările dintre cadru și partiție se vor umple cu atenție cu un material incombustibil, 

lăsând în primă fază balamalele superioare neacoperite, pentru a putea repoziționa 
ușa.

Carefully fill joints between frame and wall with non-combustible building materials. At 
first leave the upper hinges free to allow the door to be reattached.

Foaia de ușă se repoziționează și se închide bine.
Notă : protecția antifoc indicată este garantată numai dacă trapele de vizitare sunt 
închise corect!

Replace door leaf and close tightly.
Note: the indicated fire protection is only guaranteed if the inspection seal is closed 
properly!
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Solid walls EI90 / I90:
Screw the frame through the pre-drilled holes of the plasterboards laterally into the wall.  
(Atention: the plasterboards can break if the pressure is too high.) Check the 
rectangularity of the frame and verify that the frame is not under tension during 
installation.

Partiții masive EI90/I90 :
Se prinde cadrul în găurile pre-forate de pe lateralele de gips-carton.  
(Atenție : placa de gips-carton se poate rupe dacă presiunea este prea mare). Se 
verifică să fie drept cadrul și să nu fie sub tensiune în timpul montajului.
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