
Montážny návod vonkajších parapetov. 

Pre montáž vonkajších 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 25-30 mm pod hornou hranou okenného rámu, do ktorého 

zasúvame parapet. 

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. 7º a na 10 - 

15 minút zafixujeme. 

Čistý výrobný rozmer dĺžky vonkajšieho parapetu je o 6-10 mm kratší z dôvodu tepelnej 

rozťažnosti parapetu (musí byť vôľa 3-5 mm v bočnej krytke). V prípade použitia hliníkovej krytky 

je 

pre zaistenie dilatácie parapetu vhodné do drážky v krytke naniesť silikónový transparentný tmel - 

neutral. 

V prípade použitia pozinkovaného parapetu odporúčame bočné rezy natrieť základovou farbou a 

dotesniť drážku krytky silikónovým transparentným tmelom - neutral, z dôvodu predchádzania 

napadnutia materiálu koróziou. 

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. 

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

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

Preskrutkujte zadnú hranu cez otvory s rámom okna a nasaďte na skrutky krycie čiapočky. Hĺbku 

(šírku) vonkajšieho parapetu volíme obvykle s ohľadom na dostatočnú vzdialenosť 

odkvapu stekajúcej vody od fasády. Vzdialenosť medzi stenou a vnútornou hranou nosa musí byť 

minimálne 

40 mm. 

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 začistenia škár. 

Ak nie sú hotové všetky murárske alebo iné práce, ktoré by mohli spôsobiť mechanické alebo 

chemické poškodenie parapetu, ponecháme ochrannú fóliu na parapete. U eloxovaných parapetov je 

nutné dávať maximálny pozor na chemické poškodenie !!! (Omietka a ďalší materiál s obsahom 

vápna alebo iných chemických prvkov môžu narušiť povrch parapetov) 

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. 

 

  


