
 
 
 



1- ÜRÜN 
 
 

Sözcan Group bu ürün için TS 1905 standardı kapsamındaki tüm gereklilikleri 

yerine getirdiğini ve müşteri memnuniyeti esaslı üretimini taahhüt eder. 

SÖZCAN GROUP Panel Kapıların kasa ve pervazları ileri teknoloji ile 

hazırlanmış pp (polyprilen) folyoları ile kaplanmış; kanatları ise kaliteli 

konstrüksiyona sahip; yüksek yoğunluklu lif levhalar ile üretilmiş panellere ve  

Poliüretan boya ile boyanmış yüzeylere sahiptir. 

 

2- TAŞIMA VE DEPOLAMA 

Depolama ve kullanım için önerilen çevre koşulları aşağıdaki gibidir: 
Sıcaklık: 4°C - 40°C Nem : %32 - %81 
 
Açık alanlarda, doğrudan güneş ışınlarına, buhara ve ısı kaynaklarına maruz 
kalan yerlerde saklanması uygun değildir. 
 
Kapılar düz yani yatay bir konumda depolanmalıdır. Aksi takdirde zarar 
görebilir ve form yapısında sarkma, dönme vb. uygunsuzluklar oluşabilir. 
 
Kapılar orijinal ambalajında saklanmalıdır. Ambalajında herhangi bir kusur 
varsa kutu içeriği kontrol edilerek teslim alınmalıdır. Açılmış olan ambalaj 

      Kesinlikle teslim alınmamalıdır zira kutu içeriği eksik olabilir. 
 
Taşıma sırasında düz bir zemin üzerine yatay olarak konulmuş şekilde 
taşınmalıdır. Dik ya da Eğri olarak taşınmaması gerekmektedir. 
 
Tüm taşıma faaliyetlerinde ürünlerin birbirine zarar vermeyecek şekilde 
sürtünmelerden ve direk ürüne zarar verebilecek darbelerden 
kaçınılmalıdır. 

 

Taşıma faaliyetlerinde ürünlerin elle tutarken, yaralanmaları önlemek için 
koruyucu eldiven ve koruyucu ayakkabı giyilmesi önerilir. 
 

 
 



 

3- MONTAJ 
 

Almış olduğunuz ürünün ambalajını ve ürün içeriğini kontrol ediniz. Eksik 
herhangi bir parça veya aksesuar olmadığından emin olunuz. 
 

Montaj alanının temiz ve düzenli olmasına özen gösteriniz. 
Paketleri, içindeki ürünlere zarar vermeyecek şekilde dikkatlice açınız. Bu 
işlem esnasında kesici alet kullanmamanızı tavsiye ederiz. 
 
Kapı Montajının yapılacağı duvarın tam kurumuş ve rutubetten arındırılmış 
olduğunu kontrol ediniz. Eğer uygun şartlar sağlanamaması durumunda 
uygulama yapmak için duvarın kurumasını bekleyiniz. 

 
 Paket içeriği şu şekilde olmalıdır: 
1 adet kanat 
2 adet yan kapı kasası 
1 adet başlık kasası 
2 adet başlık pervazı 
4 adet yan pervaz 
1 takım kol 
1 adet kilit 
2 adet menteşe 
5 metre kapı fitili 
1 takım kasa birleştirme vida ve dubeli 

 
Montaj için temin edilmesi gereken 
ekipmanlar. (Paket içerisinde 
bulunmamaktadır.) 

Poliüretan montaj köpüğü 
Şeffaf silikon 
Ağaç kama 
Gergi çıtası veya germe aparatı 
Şarjlı matkap 
Çekiç, Tornavida, Yapıştırıcı 
Su Terazisi 

Yan kasaları ve başlık kasasını düzgün ve temiz bir 
zeminde, montaj yönüne uygun bir şekilde yan 
yana getiriniz. Seri işlerde bir kalıp masası 
hazırlanarak bu masa üzerinde birleştirmeler 
Yapılması işlemlerin daha hızlı ve rahat yapılmasını 
sağlayacaktır. 



Kasa parçalarını gönye burunları biribirine yapışacak şekilde ve yuvası 
hazırlanmış olan ‘kasa toplama vida ve dubel’ ile toplayınız. Birleşim yerlerine 
tutkal sürünüz. Bu işlemden sonra şayet gerekirse 5*30 mm sunta vidalar ile 
üstten sabitleyiniz. Vidalama işlemi öncesi kılavuz delik açılması 
gerekmektedir aksi halde çatlamalar yaşanabilir. 
 
Kapı kanadına menteşeleri alttan ve üstten 25 cm kalacak şekilde 4* 30 mm 
sunta vidalar ile bağlayınız. Menteşeleri üzerine bağlanmış 
kanadı kasa üzerine yerleştiriniz. Üst başlık ve kanat arasında boşluk ayarını 
yapınız ( boşluk 4mm yi aşmamalıdır). Boşluk ayarı yapıldıktan sonra menteşeleri 
kasaya 4* 30 mm sunta vidalar ile bağlayınız. 
 
Birleştirilmiş olan kasa ve kanadı duvar boşluğuna yerleştiriniz. 
Kamalar yardımıyla sabitleyerek gönyeye alınız. Bu aşamada su terazisi 
kullanılabilir. 
 
Kasanın sabitlenmesi esnasında kanadın düzgün olarak açılıp kapanmasına ve 
kasa - kanat arasındaki boşluğun her yerde eşit bir şekilde kalmasına dikkat 
ediniz. Boşluk 3-4 mm olmalıdır. Gergi çıtalarını kasa iki yan parçasının arasına 
yatay olacak şekilde kilit hizasından ve kasa alt bitim hizasından yerleştiriniz. 

 

Poliüretan montaj köpüğünün üzerin yazan 
kullanma talimatlarına göre kasa ve duvar 
arasında kalan boşluğa uygulayınız. 

 
Poliüretan montaj köpüğünün kuruma 

süresi bittikten sonra kasa dışına taşan 
fazlalıkları temizleyiniz. Pervazları kasa 
üzerindeki pervaz kanallarına silikon 
sürerek takınız. 

 
Kanat üzerindeki yuvaya kilidi yerleştirip 

vidalayınız. Kasa üzerinde kilit karşılığını 
bağlayarak matkap yardımıyla yuvalarını 
açınız. 

 

Kapı kolunun montajını vidalayarak yapınız. 
 

Montaj işlemi bittikten sonra kasa, kanat ve pervazların temizliğini yapınız. 
 



4- TEMİZLEME VE BAKIM 
 

Kapı yüzeylerini temizlemek için temiz su ile nemlendirilmiş, aşındırıcı 
olmayan yumuşak bir bez ile temizlenmelidir. Bez çok ıslak olmamalıdır. Hafif 
nemli olması yeterlidir. 

Temizleme işleminde kesinlikle tanecik esaslı temizleyiciler, asit içerikli 
çözücü kimyasallar içeren temizlik ürünleri, alkol ve amonyak gibi zararlı 
maddeler içeren kimyasallar, bulaşık teli gibi sert ve kuru bezler 
kullanılmamalıdır. 

Menteşeleri kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla ses yapabileceğinden 
dolayı ses yapmasına takiben uygun makine yağı bir kaç damla olmak kaydı ile 
yağlama yapılmalıdır. 

Kapının sağlıklı ve uzun ömürlü çalışabilmesi için açıp kapatırken sert ve ani 
hareketlerden kaçınınız . 

Kapı kanadının yüzeyine sert cisimler ile vurmayınız. Kullanım esnasında 
yüzeyleri çizici (bıçak , tornavida vb.) cisimlerden koruyunuz. 

Kapı kollarına sürekli olarak aşırı yüklenme ve zorlamaya bağlı olarak oluşan 
menteşe ve/veya kapı kolu sarkması ve vidaların gevşemesi gibi olumsuzluklarla 
karşılaşılmaması için kapıyı gereğinden fazla zorlamayınız, kapı kanadı üzerine 
tutunup sarkmayınız, kapı üzerine askılık vb. monte etmeyiniz. 

 

ÜRÜNÜMÜZÜ SAĞLIKLI GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ… 


