Instrukcja montażu odpływu liniowego Waterway Ultra Slim Viega syfon
Przeczytaj całą instrukcję obsługi zanim przystąpisz do instalacji.

1. Przygotowanie do instalacji. Wyjmij wszystkie elementy zestawu montażowego.
Rozpocznij montaż od nałożenia syfonu Viega na rynnę odpływu. Upewnij się, że uszczelka
wargowa została prawidło umiejscowiona. Używaj smaru na wewnętrzną i zewnętrzną część
uszczelki. Mocno dociśnij i spasuj koryto z syfonem. Upewnij się że syfon jest wsunięty aż do
samego elementu dystansowego.
Syfon obracaj tylko po jego zamontowaniu.

2.Regulacja i poziomowanie. Przed przyklejeniem stopek do rynny odpływu, oczyść rynnę z
zanieczyszczeń. W stalowe profile wkręć stopy śrubowe. Zamocuj stopki poziomujące w
najbardziej dogodnym miejscu rynny odpływu. Umieść odpływ w docelowym miejscu.
Wypoziomuj odpływ, uzyskując pożądane spadki (ok. 2% w kierunku w którym będzie
spływała woda). Regulacji dokonuj czterema śrubami. Po wypoziomowaniu rynny odpływu
zabezpiecz syfon przed przemieszczaniem się w dół (zrób to jeżeli odpływ został podniesiony
na tyle wysoko że syfon zawisł)

Krócieć odprowadzający wodę zamocuj bez używania kleju.

3.Podłącz syfon do istniejącej kanalizacji. Syfon posiada wyście fi50 z możliwością przycięcia
go do fi40. Dokonaj sprawdzenia szczelności odpływu wylewając 20-30 litrów wody to
instalacji. Obserwuj wszystkie łączenia pod kątem przedostawania się wody. W razie
konieczności popraw instalację.

4. Wylej beton. 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 ok. 2%. Przed zaschnięciem betonu upewnij się że odpływ nie poruszył się i znajduje
się w pożądanym miejscu.

5. Uszczelnij odpływ. Zagruntuj powierzchnię prysznica. Grunt nakładaj pędzlem. Grunt
schnie około 24h. Uwaga! Grunt nie jest dołączany do zestawu z odpływem. Wklej mankiet
uszczelniający, który znajdziesz w zestawie razem z odpływem. Mankiet jest częścią zestawu
z odpływem. Został przycięty w fabryce idealnie pod rozmiar odpływu. Wkleić go możesz w
emulsję uszczelniającą/folię w płynie (nie jest dostarczana razem z odpływem).

6. Nałóż klej do płytek i płytki. Pamiętaj o pożądanym spadku powierzchni w kierunku
odpływu. Rekomendujemy podłożyć podłogę pod ścianę tak aby woda ze ścian spływała na
płytki podłogowe.

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 lub na odpływy.com.pl
Po około 4 godzinach można nałożyć na uszczelnienia stałe, drugą warstwę folii w płynie.

7.Pielęgnacja odpływu. Usuń wszelkie zanieczyszczenia budowlana z niecki odpływu, tak aby nie spłukać ich do kanalizacji.
Nałóż maskownicę i odkręć wodę.
Wskazówki dotyczące używania i pielęgnacji odpływu:
- odpływ czyścić delikatnymi środkami czystości (mydło, miękka bawełniana szmatka)
- nie trzeć, nie szorować, nie pocierać, nie uderzać
- nie wylewać wrzątku (max. temperatura chwilowa 75⁰C)
- nie odprowadzać odpływem środków czyszczących mogących uszkodzić odpływ i elementy instalacji sanitarnej

Producent: Waterway, ul. Lotników 2, 07-201 Wyszków, odplywy.com.pl, tel. tel. 22 350 7368, tel. kom. 501 573 377

