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1. Laminační dummy pro sérii zámků 300
Díky používání laminačního dummy při zhotovování zkušebních či definitivních lůžek
jsou zámky série 300 kompletně vyjmutelné. Distálně je možno kombinovat s různý-
mi laminačními disky nebo kotvami.
Je možno obdržet opětovně použitelné Laminační dummy ve třech průměrech pro
pokrytí všech velikostí silikonových návleků.
• ze znovu použitelného plastu
• s těsnícím kroužkem
• kompletní s úchytkou
• a náhradním těsnícím kroužkem

DDuummmmyy pprroo  vveelliikkoosstt  ssiilliikk.. llůůžžkkaa pprroo  zzáámmeekk ČČíísslloo  oobbjjeeddnnáávvkkyy
průměr 56 mm od 23,5 - 45 302; 303 30S1/D56
průměr 66 mm od 26,5 - 45 301; 302; 303 30S1/D66
průměr 76 mm od 30 - 45 301; 302; 303 30S1/D76



2. Návod k montáži
Zmenšení distálního konce pahýlu na
sádrovém pozitivu na plochu 47 mm.

Kužel laminačního krytu se fixuje přiloženými
hřebíky (teksy).
Obrys laminačního dummy musí kolem dokola
přiléhat k sádrovému pozitivu.

Sádrový pozitiv se izoluje a následně uchytí
do vakuové trubky.

Nasaďte laminační dummy a připevněte lami-
nační disk šroubem úchytky.
Předtím lehce namažte přiléhající plošky 
a O-kroužek!

Lehce namažte přikládací plochy lamino-
vacího krytu 22A13 a vtlačte jej do lamino-
vacího disku. Zatlačení palcem ve střední části
umožní uniknout vzduch. Čtyřmi namazanými
zapuštěnými šrouby utáhněte tak, aby bylo
přiložení těsné.

Vnitřní šestihran zapuštěných šroubů vyplňte
plastelínou 113P7.

Přetáhněte změkčenou PVA-fólii 119P3 a dis-
tálně v místě odstupu dummy utěsněte něko-
likanásobným ovázáním

Přebytečnou PVA-fólii pod laminačním diskem
odsřihněte. Pro další utěsnění je možné
připevnit PVA-fólii pomocí lepící pásky
uprostřed na laminačním dummy.

Odstříhněte hadici z Polyglas-Trikotu 95P17 
o dvojnásobné délce a do poloviny ji přetáh-
něte. Před otočením zpět ji v laminačním disku
obepněte dokola páskou z uhlíku 95P18 
a převažte karbonovou nití 250P14. Kryt
navíc několikrát omotejte.
Pro další armování doporučujeme:
- 1 rámeček z karbonové pásky 95P8
- 1 1/3 hadice z uhlíkových a skelných

vláken 95P30 navlékněte v oblasti lami-
načního dummy

- 2x  hadice z Polyglas Trikotu 95P17
- pletenou hadici ze skelných vláken 95P23 

o 1,5 násobné délce
- 2  hadice z Polyglas Trikotu 95P17

Poté přetáhněte armování změkčenou PVA-fólií
119P3 a začneme s laminováním. Jako
akrylovou pryskyřici doporučujeme naši
laminovací pryskyřici 80:20 112P20 nebo při
vysokém podílu uhlíkových vláken C-lamino-
vací pryskyřici 112P22, jakož i barvící pastu
112P36.

Pozor
Úhel napilované plochy udává směr pro
trn.

Pozor
Šroub úchytky se přitáhne tak, aby lami-
nační disk i dummy zcela přiléhaly. 
O-kroužek se přitom stlačí.
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MMaatteerriiááll  llůůžžkkaa
laminát 
(definitivní materiál) 
nebo 
zkušební lůžko 
(PET materiál)

LLaammiinnaaččnníí  dduummmmyy  
((vvyyttvváářřeejjííccíí  mmííssttoo  pprroo  zzáámmeekk))
Č. výr. 30S1/D56 s prům. 56 mm
Č. výr. 30S1/D66 s prům. 66 mm
Č. výr. 30S1/D76 s prům. 76 mm

TTrryycchhttýýřřeekk
Č. výr. 30S1/E56 s prům. 56 mm
Č. výr. 30S1/E66 s prům. 66 mm
Č. výr. 30S1/E76 s prům. 76 mm

DDiissttáállnníí  llaammiinnaaččnníí  ddiisskkyy

Č. výr. 16A5, 16A3, 16A30, 16A10



3. Laminační dummy - přehled

LLaammiinnaaččnníí  dduummmmyy
ČČíísslloo  vvýýrroobbkkuu 30S1/D56 30S1/D66 30S1/D76
PPrrůůmměěrr 56 mm 66 mm 76 mm

– Clutch-Lock Clutch-Lockvvhhooddnnýý
301 301

Shuttle-Lock Shuttle-Lock Shuttle-Lockpprroo
302 302 302

Easy-Lock Easy-Lock Easy-Lockzzáámmkkyy
303 303 303

kk  ttoommuu  nnáálleežžeejjííccíí
ttrryycchhttýýřřeekk,,  čč..  vvýýrroobbkkuu

30S1/E56 30S1/E66 30S1/E76

oodd  vveelliikkoossttii  ssiilliikk..  llůůžžkkaa 23,5 - 45 26,5 - 45 30 - 45
kkoommppaattiibbiillnníí Endolite
ssee

– –
systémem

Záruka
Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným
účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG
poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly
podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě
Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že lami-
nační dummy 30S1/D56, 30S1/D66 a 30S1/D76 odpovídá požadavkům směrnice
93/42/EWG.

Odkryjte plošným obroušením laminační kryt 
a vyjměte jej. Okraj kolem laminační krytky se
nesmí plošně obrušovat. Poskytuje laminovací-
mu disku potřebné uchycení a zvyšuje stabilitu.

Šroub úchytky vyjměte z laminačního disku 
a opatrně oddělte od sádrového pozitivu
stlačeným vzduchem.

Podle použitého zámku přeneste otvor pro
blokovací jednotku na lůžko. K vrtání užijte
frézu pro blokovací jednotku 22 mm ∅, 
objednací č. výrobku  150P2/22.

Pomocí šestihranného klíče 173P15/16
vyšroubujte blokovací jednotku z zámku . 

Přitlačte trychtýřek na zámek, aby zapadnul.
Zevnitř vsaďte zámek s nasazeným
trychtýřkem a distálně upevněte přiloženými
šesti šrouby 22A4/2995.
V konečném provedení lze lůžko distálně
smontovat s různými adaptéry.

Tlačítko či nástavec tlačítka odmastíme 
a našroubujeme s Loctite 118P35.
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Levotočivý závit
u Clutch-Locku 301

Pravotočivý závit
u Shuttle Locku 302 a Easy Locku 303

Pozor
Ručně s použitím šestihranného klíče
173P15/16 pevně našroubujte blokovací
jednotku.
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