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Общи указания:

Спазването на съответните стандарти и директиви в съответствие със 
съвременното техническо равнище е задължително. Това се отнася до 
следните частично изброени стандарти и директиви:

• DIN EN 1627, 1628, 1629 и 1630
• Изисквания на действащата Наредба за спестяване на енергия
• Изисквания на VOB DIN 18355, 18360 и DIN 18361
• Размери и общи основни правила по DIN 68121-1 и 68121-2
• Проверка на въздухопропускливостта по DIN EN 12114 и 12207
• Херметичност при кос дъжд по DIN EN 1027 и 12208
• Ветрови натоварвания по DIN EN 122100 и 12210
• Изисквания към термоизолацията по DIN 4108
• Изисквания към шумоизолацията по DIN 4109
• Указания за монтаж на прозорци от валидното ръководство за 

правилен монтаж
• ift инструкция MO-01/1 Свързване на прозорци към сгради и 

тяхната годност за употреба в уплътнителни системи
• ift инструкция MO-02/1 Свързване на прозорци към сгради и 

тяхната годност за употреба в системи за закрепване

Сертификатите на прозореца по RC2 съгласно DIN EN 1627-1630 се 
предават от производителя или монтажната фирма след приемане на 
обекта от възложителя/ползвателя.

По принцип се изготвя удостоверение за монтажа. Формуляри в секция 
„Документи за изтегляне“ на фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30 
ще намерите на адрес:
www.blaugelb.de

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30
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Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Видът и диаметърът на отворите зависят от основата на завинтване. След пробиване се препоръчва издухване на останалия в отвора прах. 

Откос, основа Диаметър на отвора Дълбочина на 
завинтване

Ротационно 
пробиване

Ударно  
пробиване

Бетон 6,0 mm 40 mm x

Силикатни тухли 6,0 mm 60 mm x

Плътни тухли 6,0 mm 60 mm x

Дърво 6,0 mm 60 mm x

Пемза 6,0 mm 60 mm x

Порест бетон Без предварително 
пробиване

60 mm -

Тухли с вертикални 
кухини

5,0 mm 100 mm x

Тухли с вертикални кухини 
силно изолирани

5,0 mm 180 mm x

Дълбочина на пробиване = дълбочина на завинтване +10 mm

Определяне на правилната дължина на завинтване:

    Дължина на захващане(напр. ширина на рамка или профил)

 + ширина на фугата (препоръка: ≤ 15 mm)

 + дълбочина на завинтване  (в зависимост от строителния материал, виж техническия лист)

 ----------------------------------------------------------------------

 = дължина на завинтване 

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.
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Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

blaugelb RC - Kleber

Tragende Wandkonstruktion

blaugelb Rahmenfixschraube FK/ZK -T30 7,5 x L14
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Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG www.meesenburg.de
Hinweiszeile zu Entwicklung

seitlicher Fensteranschluss

Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube
RC2 Rahmen
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Стъклопакет P4A
Стъкло VSG

Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK/ZK -T30 7,5 x L

blaugelb RC – лепило

Носеща стенна конструкция

Бетон   мин. 40 mm
Силикатни тухли  мин. 60mm
Тухли с вертикални отвори мин. 180mm
Порест бетон  мин. 180mm
в PP6 / PP4
Дърво   мин. 60 mm



Разстояния на закрепване на еднокрили прозорци и вратопрозорци
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Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

RC2 Fenster 1flg
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Stand 07.11.2018
Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG

Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de

Ansicht

Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

verschraubt mit blaugelb Rahmenfixschraube 
ZK-T30 7,5 x122/152 mm
alternativ: FK-T30 7,5 x122 mm
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Verklotzungen Umlaufend verklebt mit blaugelb RC Kleber

Umlaufende Luft zwischen 
Holzrahmen und Fenster
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max 600max 150 max 600 max 150

Поставени блокчета облепено по цялата обиколка с лепило blaugelb RC

Хлабина по цялата обиколка между 
дървената рамка и прозореца

завинтено с фиксиращ винт за рамка blaugelb
ZK-T30 7,5 x122/152 mm
алтернативно: FK-T30 7,5 x122 mm
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Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Разстояния на закрепване на двукрили прозорци и вратопрозорци

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

verschraubt mit blaugelb Rahmenfixschraube 

verklebt mit blaugelb RC Kleber

Verklotzungen

15 mm Luft zwischen 
Holzrahmen und Fenster

max 600 max 600max 600
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RC2 Fenster 2 flg

ME
  l 

 M
  l 

 01
59

8  
l  M

 1:
10

Stand 07.11.2018
Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG

Hinweiszeile zu Entwicklung
www.meesenburg.de

Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube

Ansicht

завинтено с фиксиращ винт за рамка

Поставени блокчета

облепено с лепило blaugelb RC

15 mm хлабина между дървената рамка и 
прозореца
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Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Разстояния на закрепване на еднокрилни входни врати

RC2 Haustür 1 flg

ME
  l 

 M
  l 

 01
60

0  
l  M

 1:
20

Stand 07.11.2018
Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG www.meesenburg.de

Hinweiszeile zu Entwicklung

Ansicht

Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

Verklotzungen
verschraubt mit blaugelb Rahmenfixschraube 

verklebt mit blaugelb RC Kleber

15 mm Luft zwischen 
Holzrahmen und Fenster
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завинтено с фиксиращ винт за рамка

Поставени блокчета

облепено с лепило blaugelb RC

15 mm хлабина между дървената рамка и 
прозореца
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Информацията в този документ отговаря на наличната за нас информация и на техническите данни, но не представлява гаранция съгласно чл. 443 от BGB. Нашите указания за обработка са общова-
лидни насоки и поради многостранните възможности за употреба и приложение могат да се различават от конкретния случай. Затова те не освобождават автоматично от извършването на собствени 
опити. По всяко време можем да извършваме технически промени и допълнителни разработки.

Ръководство за монтаж на взломоустойчиви елементи съгласно RC1 N - RC2
Фиксиращ винт за рамка blaugelb FK-T30

Разстояния на закрепване на еднокрилни прозорци с кутии за щори

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen

Verklotzungen

verklebt mit blaugelb RC Kleber

m
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15 mm Luft zwischen 
Holzrahmen und Fenster
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blaugelb Rahmenfixschraube 
ZK-T30 7,5 x____ mm oder 
FK-T30 7,5 x___ mm

m
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max 600max 150 max 600 max 150

A

Hinweis:
Statische Lasten sind gemäß Vorgaben
der Rollladen-Systemgebern abzutragen

Die Zeichnung und deren Inhalt ist unser Eigentum. Sie darf ohne
unsere Zustimmung weder kopiert noch vervielfältigt werden.

Alle Rechte verbleiben bei uns (§15 UrheberrechtsG).

Wagner & Paul  -  Äußere Lauenstraße 24, 02625 Bautzen
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RC2 Fenster 1flg mit Rollladensystem

Stand 07.11.2018
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Für Druckfehler keine Haftung© Meesenburg Großhandel KG www.meesenburg.de
Hinweiszeile zu Entwicklung

Ansicht

Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube

Поставени блокчета

15 mm хлабина между дървената рамка и 
прозореца

облепено с лепило blaugelb RC

Фиксиращ винт за рамка
ZK-T30 7,5 x____ mm или
FK-T30 7,5 x___ mm

Указание:
Статичните натоварвания трябва да се отнемат 
в съответствие с изискванията на производителя 
на ролетната система


