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ZAMAWIAJĄCY:

Dokumentacja techniczno-ruchowa podlega ewidencjonowaniu.
Powielanie jej i rozpowszechnianie bez zgody firmy ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. jest niedozwolone.
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O Spółce
ASSA ABLOY Mercor Doors
ASSA ABLOY Mercor Doors jest częścią ASSA ABLOY, globalnego lidera
kompleksowych systemów zabezpieczeń budynków, zaangażowanego w
spełnianie potrzeb użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i wygody.
Spółka jest wiodącym producentem przeciwpożarowych drzwi stalowych,
drewnianych, drzwi i ścianek profilowych, przeciwpożarowych bram i kurtyn
oraz oddzieleń bez odporności ogniowej w Polsce.
Mając na uwadze potrzeby rynkowe oraz różnorodność projektów
architektonicznych większość asortymentu produkowana jest na
indywidualne zamówienie Klienta, który ma możliwość określenia
pożądanych cech nabywanego produktu. Wszystkie nasze produkty
spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone
licznymi badaniami, oraz uzyskanymi Aprobatami Technicznymi, Krajowymi
Ocenami Technicznymi i certyfikatami właściwych instytutów badawczych
w Polsce, a także w innych krajach Europy
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.,
ul. Arkońska 6 bud. A2, 80-387 Gdańsk
Zakład Produkcyjny w Dobrzeniu Wielkim, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul.
Namysłowska 113
Aprobata Techniczna: AT-15-2777/2013
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 020-UWB-2624/W

Oferta
Oferta firmy ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. obejmuje:






drzwi stalowe,
drzwi drewniane przeciwpożarowe,
bramy przeciwpożarowe (bramy rolowane),
drzwi i ścianki profilowe,
kurtyny przeciwpożarowe.
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1. Oznaczenie wyrobu

ECONOMY®50(-8)

ECONOMY®50(-10)

ECONOMY®60

2. Oznaczenie drzwi
Drzwi posiadają tabliczkę znamionową z
następującymi danymi:

nazwa producenta

nazwa wyrobu (systemu)

rok produkcji

odporność ogniowa – w przypadku
drzwi przeciwpożarowych

klasę dymoszczelności – w przypadku
drzwi dymoszczelnych

klasę odporności na włamanie – w
przypadku
drzwi
przeciwwłamaniowych


numer aprobaty technicznej

numer certyfikatu
Zaleca się naklejenie po obu stronach skrzydła
oznaczeń (certyfikowanych), informujących o
przeznaczeniu drzwi i oznaczających drogę
ewakuacji.

3. Wymiary drzwi
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku wymiary drzwi w świetle należy
interpretować jako uzyskane po otwarciu
skrzydła drzwi pod kątem 90o.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z
dnia 12 kwietnia 2002 r., Dział I, § 9. 1. (Dz.U. nr
75, poz. 690); rozporządzenie weszło w życie z
dniem 16 grudnia 2002 r

4. Przepisy BHP
Podczas montażu, użytkowania i napraw drzwi
przeciwpożarowych należy przestrzegać ogólnie
obowiązujących
przepisów
bezpieczeństwa
pracy.

UWAGA:
Poddanie powłoki lakierniczej pokrytej folią
ochronną oddziaływaniu słońca i wilgoci może
spowodować trwałe jej uszkodzenie. Dlatego po
zamontowaniu drzwi należy niezwłocznie
usunąć folię zabezpieczającą.

DRZWI Z PRZESZKLENIEM O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ:
Należy unikać podczas transportu, montażu
oraz użytkowania sytuacji, w których szkło o
odporności ogniowej wystawione jest
obustronnie na działanie ujemnych temperatur
poniżej - 10 °C. Przemarznięcie na wskroś
szkła o odporności ogniowej może
spowodować jego trwale uszkodzenie. Usterki
tego rodzaju nie podlegają gwarancji.

5. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi
przeciwpożarowych oraz zachować prawa
wynikające z gwarancji, należy poddawać drzwi
okresowym przeglądom technicznym i
wykonywać czynności konserwacyjne
przynajmniej raz na 6 miesięcy.

Przegląd techniczny powinien obejmować
następujące czynności:

Wysoce zalecane jest, aby przeglądu
technicznego oraz czynności
konserwacyjnych dokonywał
autoryzowany serwis
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.












sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a
skrzydłem,
sprawdzenie powłoki lakierniczej,
sprawdzenie i ewentualne poprawienie
mocowania zamków, okuć, rygli itp.
sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej
regulacja samozamykaczy
przesmarowanie zawiasów i innych
elementów ruchomych
sporządzenie protokołu przeglądu
technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić
części uszkodzone lub zużyte.

UWAGA: W przypadku drzwi zewnętrznych, w
przypadku dużej różnicy temperatur po obydwu
stronach drzwi, może następować zjawisko
wykraplania się pary wodnej. Powyższe
zjawisko nie wynika z wady czy usterki
dostarczonego produktu. W związku z
powyższym nie będzie traktowane jako
podlegające gwarancji.

6. Warunki gwarancji
1.

2.

3.

4.

5.

ASSA ABLOY Mercor Doors zapewnia
gwarancję na dostarczone wyroby przez
okres 12 miesięcy, chyba że okres gwarancji
określony jest w odrębnej umowie.
Ujawnione w tym okresie wady, które
uniemożliwiają poprawne działanie wyrobu,
będą usuwane w ciągu 21 dni od daty
zgłoszenia.
Gwarancja
zostanie
automatycznie
przedłużona
o
okres
od
zgłoszenia
reklamacji
do
zakończenia
naprawy
gwarancyjnej.
Wyroby będące na gwarancji, w których
stwierdzi się wady uniemożliwiające dalszą
eksploatację, zostaną wymienione na
pełnowartościowe.
Gwarancja nie obejmuje czynności, które
powinien
wykonać
sam
użytkownik,
określonych w niniejszej DTR-ce

6.

7.

W
celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania drzwi oraz zachowania
prawa wynikającego z gwarancji, drzwi
należy poddawać okresowym przeglądom
technicznym
i
wykonywać
czynności
konserwacyjne przynajmniej raz na 6
miesięcy w ciągu całego okresu ich
eksploatacji.
Okresowe
przeglądy
techniczne i czynności konserwacyjne
muszą być wykonywane przez firmę
posiadającą stosowną autoryzację ASSA
ABLOY Mercor Doors.
Producent jest zwolniony z gwarancji i
wszelkich zobowiązań w przypadku, gdy:
 okresowe
przeglądy
techniczne
i
czynności
konserwacyjne
nie
były
wykonane w terminie określonym w pkt.
6 lub były prowadzone przez osoby
nieuprawnione
lub
serwis
nie
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8.

9.

posiadający autoryzacji ASSA ABLOY
Mercor Doors,
 wyroby
zostaną
uszkodzone
mechanicznie w wyniku niewłaściwej
eksploatacji przez użytkownika,
 użytkownik
dokonał
zmian
konstrukcyjnych we własnym zakresie,
 powstaną wady w wyniku niezgodnej z
niniejszą instrukcją konserwacji wyrobu,
 powstaną wady z powodu niewłaściwego
przechowywania i transportu,
 montaż wyrobu przez użytkownika
wykonany jest niezgodnie z instrukcją
montażu,
 nastąpi usunięcie tabliczki znamionowej
wyrobu.
Przy reklamacji wyrobu producent potrąca
równowartość
brakujących
lub
uszkodzonych
z
winy
użytkownika
elementów oraz koszt ich wymiany.
ASSA
ABLOY
Mercor
Doors
udziela
gwarancji na produkowane oddzielenia w
zakresie trwałości powłoki malarskiej w
przypadku kompletnego wykonania jej

przez zakład produkcyjny ASSA ABLOY
Mercor Doors. W przypadku zakupu
oddzieleń jedynie ocynkowanych (bez
powłoki malarskiej), ASSA ABLOY Mercor
Doors nie udziela gwarancji na powłokę.
Dodatkowo ASSA ABLOY Mercor Doors
zastrzega, że powłoka ocynkowana może
ulec uszkodzeniu podczas, np. załadunku,
transportu,
rozładunku
lub
montażu.
Wysoce
zalecane
jest
pomalowanie
oddzielenia.
Uwaga: W drzwiach, w których skrzydło
wykonane zostało z blachy powlekanej, a
ościeżnica malowana proszkowo może
występować różnica w odcieniu tych
elementów. Powyższe różnice wykończenia
oddzielenia nie stanowią wady i podstawy
do zgłoszenia reklamacji wyrobu.
10. Warunkiem udzielenia gwarancji na okres
dłuższy niż 3 lata jest zawarcie umowy
serwisowej z ASSA ABLOY Mercor Doors.

7. Lakierowanie dodatkowe
W celu ewentualnego pomalowania drzwi
należy uprzednio oczyścić powierzchnię drzwi
i zmatowić ją papierem ściernym o małej
ziarnistości (np.180). Do malowania najlepiej
używać farb poliestrowych.

Uwaga: niektóre rodzaje farb mogą
doprowadzić do uszkodzenia powłoki
macierzystej i w efekcie do złuszczenia farby.
W celu sprawdzenia nowego rodzaju farby
przed jej użyciem należy przeprowadzić
próbę malowania na niewielkiej, niewidocznej
powierzchni skrzydła.

8. Konserwacja drzwi o określonej klasie odporności
na korozję
W celu zapewnienia prawidłowej ochrony przed
korozją, okucia i powłoka lakiernicza drzwi
ECONOMY® wykonanych w klasie korozyjności
C3, C4 lub C5 powinny być poddawane okresowej
konserwacji:






co 2 tygodnie należy wyczyścić
powierzchnię lakierniczą drzwi i ościeżnicy
z zebranych osadów i zanieczyszczeń,
co 6 miesięcy, najlepiej przed okresem
zimowym i letnim, drzwi należy dokładnie
wyczyścić z osadów i zanieczyszczeń
zebranych na powierzchni lakierniczej oraz
na elementach ruchomych takich jak:
zawiasy, klamki, zamki,
do czyszczenia należy używać delikatnych
środków lub płynów np. płyn do mycia







naczyń. Nie należy stosować środków
czyszczących opartych na
rozpuszczalnikach, środków alkalicznych
lub rysujących powierzchnię,
preparaty do mycia nie mogą naruszać
powierzchni skrzydeł i ościeżnic, nie mogą
zawierać substancji ściernych ani związków
chemicznych rozpuszczających powłokę
lakierniczą,
po wyczyszczeniu drzwi, pozostałości
preparatu należy usunąć wodą. Nie należy
używać wody bieżącej pod ciśnieniem z
węża ani myjek typu „karcher”, unikać
przedostania się wody do wnętrza
skrzydła,
następnie powierzchnię skrzydła,
ościeżnicy i okucia wytrzeć do sucha.
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NOTATKI

