
Technická příloha 

Popis plastového kluzného uzáv ěru (KF 400/KF 250) vhodného pro systém 
venkovních okenních parapet ů GS 40/GS25 
 
Všeobecn ě 
 
Plastový kluzný uzávěr pro hliníkový okenní parapet musí být proveden tak, aby 
mohly být termicky podmíněné změny délky okenního parapetu zachyceny bez 
poškození stavby a dešťová voda byla bezpečně odváděna ven. Odolnost proti 
přívalovému dešti musí být prokázána podle DIN EN 1027 až do rozdílu zkušebního 
tlaku 1350 Pa. 
 
Plastový kluzný uzávěr musí být nabídnut z plastu odolného proti UV záření, 
vyrobený podle DIN EN 755. 
Provedení a montáž musí proběhnout podle příslušných norem a směrnic, uznaných 
pravidel techniky a údajů poskytovatele systému. 
 

 
V obrázku: 
Länge der Fensterbank = délka okenního parapetu 
Aluminium-Gleitabschluss = hliníkový kluzný uzávěr KF400/KF250 
Dehnungsausgleich = vyrovnání dilatace  
Aluminiumfensterbank = hliníkový okenní parapet GS40/GS25 
 
Plastový kluzný uzáv ěr 
Plastový kluzný uzávěr musí být předem upraven vhodnými zachycujícími drážkami, 
aby mohl být namontován nasunutím na systémové hliníkové okenní parapety. 
Kluzný uzávěr musí v namontovaném stavu dokázat zachytit termicky podmíněnou 
změnu délky okenního parapetu až do 3 mm v konstrukci jednostranně u každého 
uzávěru. Vyrovnání dilatace musí být účinné již při malém tlaku (zkouška zatlačením 
ruky), aby se vyloučilo poškození v oblasti napojení omítky. 
Šířka hrany na omítce musí činit 22 mm, aby se mohly odborně připojit také širší 
těsnicí pásky nebo větší tloušťky omítky. 
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Výška ohranění omítky nahoru činí 14 mm. 
Kluzný uzávěr musí být k dispozici pro různá vyložení (50 - 400 mm) systémových 
okenních parapetů s okapním nosem 40 mm nebo 25 mm. 
 
Barva kluzného uzávěru: 
bílá (podobná RAL 9016) 
šedá (podobná RAL 7035) 
hnědá (podobná RAL 8014) 
 
Montáž 
Okenní parapet je namontován pouze s nasunutým uzávěrem. Omítka musí být 
odborně napojena na ukončení podle příslušných směrnic. 
Provedení a montáž musí proběhnout podle příslušných norem a směrnic, uznaných 
pravidel techniky a údajů poskytovatele systému. 


