INSTALACE

ÚDRŽBA
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Příprava

Před instalací si pečlivě přečtěte návod.
Zkontrolujte, zda máte správnou délku žlabu.
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Vyjměte rošt pomocí háčku. Háček je součástí balení, při instalaci jej prosím uschovejte!
Vaničku žlabu umyjte proudem vody. Poté doporučujeme použít ACH001 Univerzální
čistidlo, které má regenerační účinky na nerezový povrch a zabraňuje tvorbě vodního
kamene.
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Usazení

Žlab ukotvěte pomocí šroubů do podlahy.
Nastavte výšku tak, aby bylo dodrženo spádování podlahy směrem ke žlabu. Přiložením
vodováhy na límce srovnejte žlab do vodorovné polohy.
Připojte sifon k odpadu.
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Betonování
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Hydroizolace
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Položte dlažbu. Spáru mezi okrajem vaničky žlabu a dlažbou vyplňte trvale elastickým
tmelem.

Čistění

Vyčistěte komory sifonu (proudem vody nebo mechanicky). Pružinou lze vyčistit
i odpadní trubku.
Vaničku a mřížky čistěte minimálně 4× za rok.
Sifon doporučujeme čistit minimálně 1× za rok nebo okamžitě po poklesu průtoku
žlabu (voda neodtéká a zůstává ve sprchovém koutě).

2%

Pro správný odtok vody je nutné dodržet minimální spád 2 %
směrem k vaničce žlabu. V praxi to znamená 2 cm výškového rozdílu
na 1 metr podlahy.

Zápachová uzávěra

Vyjměte zápachové uzávěry. Použijte kývavý pohyb ze strany na stranu k podélným
okrajům vaničky.
Při zpětném vkládání zápachových uzávěr je nutné vložit nejdříve stranu s mřížkou
(vzdálenější od středu), poté dotlačit plnou část (bližší ke středu). K zajištění uzávěr proti
vyplavení otočte pojistkou o 90°.

Pokládání dlažby

Spád podlahy

Pojistka

Otočte pojistkou zápachové uzávěry o 90°.

Odstraňte krycí fólii z límce. Poté použijte samolepicí hydroizolační pásky, které jsou
součástí balení. Nalepte je na celou plochu límce po obvodu žlabu. Přesahující části
pásů současně nalepte na beton. Přetřete beton včetně nalepených pásků až po okraj
vaničky žlabu hydroizolačním nátěrem nebo přelepte hydroizolační fólií.
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Hrubé nečistoty

K zachytávání hrubých nečistot slouží vyjímatelná mřížka. Po vyjmutí očistěte
proudem vody.

Žlab zabetonujte do výšky izolačního límce. Povrch vyzrálého betonu do 10 cm od
koryta žlabu zpevněte penetračním nátěrem.
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Vyjmutí roštu

AHP80 Hydroizolační páska
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Zároveň je nezbytné správně a v daném pořadí pokládat izolační
vrstvy – viz řez na straně 25.

Součástí balení jsou i samolepicí hydroizolační pásky. Použitím
těchto pásků vzniká trvale elastické napojení žlabu na hydroizolaci
stavby.
Samolepicí hydroizolační pásky lze i samostatně objednat pod
kódem AHP80 v délce 1 200 mm.

INSTALACE PROTI STĚNĚ

INSTALACE U VSTUPU
BEZ PŘETÉKÁNÍ

ACH001 Univerzální čistidlo
Přípravek k regeneraci a čistění sprchových žlabů
a roštů, který zabraňuje tvorbě vodního kamene.
Péče o rošt
Pro udržení bezvadného vzhledu čistěte
minimálně jednou za měsíc. Doporučujeme
ACH001 Univerzální čistidlo. Nepoužívejte ostré
předměty nebo abrazivní prostředky, které
mohou poškodit povrch roštu.

