
 

Montážny návod vnútorných parapetov. 

Pre montáž vnútorných okenných parapetov je nevyhnutné dodržať stavebnú pripravenosť, ktorá 

predpokladá pevný, súdržný a rovný povrch podkladu na ktorý budeme montovať. 

Rovný a pevný podklad musí byť 20-25 mm pod hornou hranou okenného rámu, do ktorého 

zasúvame parapet. 

Okenné parapety nie je možné montovať do vlhkého, alebo nevyzretého podkladu, kedy môže dôjsť 

k vstrebaniu vlhkosti a tým znehodnoteniu výrobku. Prípustná vzdušná vlhkosť je 50 - 70% 

vzdušnej vlhkosti. Optimálna teplota pri montáži by mala byť v rozmedzí 10 - 25 ° C a nesmie dôjsť 

k prudkej zmene teploty. 

Montáž parapetov možno začať po vykonaní štukových omietok a jej vyzretí. 

Okenný parapet vždy zasúvame pod okenný rám, aby sme ho zabezpečili proti vytrhnutiu. Pokiaľ 

parapet nemôžeme zasunúť, odporúčame pripevniť na okenný rám kovový, alebo plastový profil 

tvaru "L" alebo "U", pomocou ktorého parapet zabezpečíme proti vytrhnutiu. 

Parapety sa osadzujú tak, že medzi bočnou hranou parapetu a špaletou okna je medzera 2 mm, za 

predpokladu pravouhlosti ostenia, ktorá bude začistená akrylátovým tmelom. Medzi stenou a 

vnútornou hranou nosa ponechať medzeru min. 5 mm. 

Okenné parapety opracovávame bežnými drevoobrábacími nástrojmi napr. formátovanie pílou, horné 

frézkou, priamočiarou pílou atď. Pri opracovávaní dbáme na čo najmenšie poškodenie laminátovej 

vrstvy, ktorá chráni nosič pred vlhkosťou. 

Na upravený a očistený podklad sa nanesie nízko expanzne (max. 40%) montážnu penu, do ktorej 

uložíme pripravený parapet, ktorý hneď pomocou vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 2º a na 10 - 

15 minút zafixujeme. 

Po vytvrdnutí montážnej peny vyplníme škáry medzi okenným rámom a parapetom silikónovým 

tmelom, rovnako ako medzi murivom a parapetom akrylátovým tmelom vhodného odtieňa. 

Po dokončení montáže sa urobí kontrola - vonkajšia prehliadka (nepoškrábanosť, nepoškodenia) 

okenných parapetov, prehliadka začistenie škár. 

Po pokládke parapetu nie je možno vykonávať stavebné práce, ktoré vyžadujú vlhký proces, ktoré by 

mali za príčinu prenesenie vlhkosti do parapetu. 

Pre dĺžkové napojenie odporúčame použitie dilatačných líšt, dodávaných v rovnakých odtieňoch 

ako bočné krytky. 

Na namontované parapety je zakázané stúpať, chodiť po nich a používať ich ako pracovnú plochu 

pre ostatných pracovníkov na stavbe. 

 


