Instrukcja obsługi odpływu liniowego marki Waterway Premium
1.

Wyjmij wszystkie elementy zestawu montażowego. Rozpocznij montaż od przykręcenia syfonu McAlpine do rynny odpływu.

Czarną uszczelkę umieść na korpusie syfonu
2.

Przygotuj profile stabilizujące odpływ.

Wkręć stopki śrubowe do profili stabilizujących. Wkręć śrubę
tak aby jej długość łącznie z profilem była o jeden centymetr
niższa niż poziom wylewki (w tym przykładzie wylewka na 13
cm, a profil ze stopką na 12 cm).
3.

Określając wysokość docelową rynny odpływu weź pod uwagę, że
woda musi mieć zachowany odpowiednie spadek. Praktyka wskazuje
aby spadek/nachylenie posadzki prysznica wynosił 1,5%-2% na metr.

Przymocuj profile do rynny

Zerwij folię ochronną z ultramocnej taśmy dwustronnej.

4.

Następnie skręć go od góry aż do wyczuwalnego oporu.

Przyklej profil w wybrane miejsce na rynnie. Miejsce to nie powinno
blokować syfonu oraz rur kanalizacyjnych. Masz dużą elastyczność w
wyborze tego miejsca. Dociśnij profil do rynny, tak żeby taśma
maksymalnie mocno związała rynnę z profilem.

Podłącz odpływ do kanalizacji

Umieść odpływ w właściwym miejscu. Zamontuj kolanko lub/i
złączki tak aby zamknąć obwód kanalizacyjny.

Ustaw żądaną odległość odpływu od ścian.

5.

Dokonaj finalnego poziomowania odpływu

Użyj długiej poziomicy aby uzyskać pożądaną wysokość.

6.

Mikroregulacji wysokości dokonasz wykonując obroty czterema
stopkami śrubowymi.

Zalej odpływ betonem

Zamontuj styropianową zaślepkę która zabezpieczy odpływ i
kanalizację przed zabrudzeniami z betonu, kleju, fugi.

Rozrobiony beton wylej powoli, zaczynając od miejsc pod
odpływem. Zabezpieczy to odpływ przed poruszeniem się.

Długą łatą murarską wyrównaj powierzchnię z zachowaniem
zaplanowanego wcześniej spadku 1,5-2%.

Przed zaschnięciem betonu upewnij się że odpływ nie poruszył się
i znajduje się w pożądanym miejscu.

7.

Montaż uszczelnień

Zagruntuj powierzchnię prysznica. Grunt nakładaj pędzlem.
Grunt schnie około 24h. Uwaga! Grunt nie jest dołączany do
zestawu z odpływem.

Nałóż mankiet uszczelniający, który znajdziesz w zestawie razem z
odpływem. Jest on integralną częścią odpływu. Został przycięty w
fabryce idealnie pod rozmiar odpływu.

Jako kolejną warstwę izolacyjną warto nałożyć folię w płynie.
Folią w płynie pokrywamy wszystkie newralgiczne miejsca tj.
narożniki, kąty, łączenia powierzchni betonu. Uwaga! Folia w
płynie nie jest dołączana od zestawu z odpływem.

W celu uzyskania najlepszych efektów warto dołożyć uszczelnienia
stałe w narożnikach i kątach prysznica. Możesz do tego użyć
gotowych zestawów uszczelnień dostępnych w sklepach
budowlanych. Po około 4 godzinach można nałożyć na
uszczelnienia stałe, drugą warstwę folii w płynie.

Tak przygotowana łazienka jest gotowa do przyklejenia płytek.

