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Výrobek je určen pro svádění odpadních vod do kanalizačních systémů 
uvnitř budov (koupelny, technické prostory, ....).
Není určen pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro použití 
v dopravních komunikacích.

Výrobok je určený pre odvádzanie odpadových vôd do kanalizačných 
systémov vnútri budov (kúpeľne, technické priestory, ....).
Nie je určený pre odvádzanie priemyselných odpadových vôd a 
pre použitie v dopravných komunikáciách.

Postup pro zabudování podlahové vpusti:
Nejprve provedeme propojení odpadu na vývod tělesa vpusti.
Po vyvážení v obou osách se těleso vpusti před betonáží zakryje 
hadrem (novinami,....) tak, aby vnitřní část vpusti nebyla znečistěna. Po 
provedení konečné úpravy podlahy se hadr (noviny,....) odstraní  a 
nasadí se růžice.
Při montáži a betonování se nesmí používat rázů  ani úderů tvrdými 
předměty. Podlahová vpust je vyrobena z materiálu ABS.

Postup pre zabudovanie podlahové vpusti:
Najprv vykonáme prepojenie odpadu na vývod telesa vpusti.
Po vyváženie na obidvoch osách sa teleso vpusti pred betonážou zakryje 
handrou (novinami, ....) tak, aby vnútorná časť vpuste nebola znečistená. 
Po vykonaní konečnej úpravy podlahy sa handra (noviny, ....) odstráni 
a nasadí sa ružica.
Pri montáži a betónovaní sa nesmú používať nárazy ani údery tvrdými 
predmetmi. Podlahová vpust je vyrobená z materiálu ABS.

Při delším používání může dojít k zanesení sifonu vpusti. V tomto případě 
uchopíme růžici za žebra a tahem nahoru ji vyjmeme z tělesa vpusti. 
Odstraníme hrubé nečistoty (nesplachujeme do odpadu) a růžici usadíme 
do původní polohy.

Pri dlhšom používaní môže dôjsť k zaneseniu sifónu vpusti. V tomto 
prípade uchopíme ružicu za rebrá a ťahom nahor ju vyberieme z telesa 
vpusti. Odstránime hrubé nečistoty (nesplachujeme do odpadu) a ružicu 
usadíme do pôvodnej polohy.

Dodavatel:
Dodávateľ:

Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Česká republika
Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR

Tel.: +420 519 361 641 – export, Fax: +420 519 330 621
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz


