
 

 
 

Instrukcja montażu odpływu ściennego Waterway  
 
 

PRZYGOTOWANIE 
1. Zaplanuj bieg kanalizacji i łączy przed przystąpieniem do montażu. Staraj 
się uzyskać jak najkrótsze połączenia. Pamiętaj o spadkach rur 
kanalizacyjnych – woda musi lecieć w dół. 
2. Pamiętaj o hydroizolacji wokół odpływu 
3. Stosuj się ściśle do zaleceń producentów materiałów budowlanych 

 
 
INSTRUKCJA MONTAŻU 
1. Wypoziomuj podłoże tak, aby spadek wynosił około 2% w kierunku 
spływu wody. Użyj długiej poziomicy w celu wyregulowania spadków i 
poziomów. 
2. Wyjmij wszystkie elementy zestawu montażowego. Rozpocznij montaż 
od połączenia rynny z syfonem.   
3. Ustaw odpływ i przykręć odpowiednimi wkrętami posługując się 
przygotowanymi otworami w elemencie. 
4. Dokonaj podłączenia kanalizacyjnego i upewnij się, że wszystkie łączenia 
są szczelne  
5. Zalej odpływ betonem. Rozrobiony beton wylej powoli, zaczynając od 
miejsc pod odpływem. Zabezpieczy to odpływ przed poruszeniem się. Beton 
wylewaj zaczynając od miejsc w okolicach syfonu. Przed zaschnięciem 
betonu upewnij się że odpływ nie poruszył się i znajduje się w pożądanym 
miejscu. 
6. Montaż uszczelnień. Zagruntuj powierzchnię. Grunt nakładaj pędzlem. 
Grunt schnie około 24h. Uwaga! Grunt nie jest dołączany do zestawu z 
odpływem. Uszczelnij okolice odpływu używając membrany polietylenowej 
oraz foli w płynie. 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. 
 
Tak przygotowana łazienka jest gotowa do przyklejenia płytek. 

 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
1. Koryto i maskownica odpływu liniowego wykonane są ze stali 
nierdzewnej podatnej na zarysowania. Do ich czyszczenia nie należy 
stosować ostrych materiałów mogących uszkodzić powierzchnię typu: 
ściereczek do naczyń, szczotek z włosiem nylonowym oraz szczotek 
metalowych itp. Stosuj wyłącznie bawełniane ściereczki 
2. Odpływ liniowy należy czyścić wyłącznie detergentami i środkami 
przeznaczonymi do stali nierdzewnej. 
3. Środek czyszczący powinien być stosowany zgodnie z informacją 
podaną na produkcie przez jego producenta. Zbyt duże stężenie 
środka do czyszczenia może naruszyć powierzchnię stali. 
4. Jeżeli producent środka czyszczącego nie podał inaczej, czas kontaktu 
środka czyszczącego z powierzchnią stali nierdzewnej nie 
powinien być dłuższy niż 10 minut. 
5. Po zakończeniu czyszczenia odpływu liniowego należy go dokładnie 
spłukać czystą wodą i osuszyć jego powierzchnię za pomocą 
gumowego zbieraka co zapobiega powstawaniu białych zacieków 
w wyniku działania twardej wody. 
6. Korytko odpływu ściennego należy czyścić nie rzadziej niż co 14 dni, 
jednocześnie sprawdzając drożność syfonu. 
7. W celu wyczyszczenia syfonu wyciągnij koszyk spustowy. Wyczyść 
rurociąg sprężyną. Włóż z powrotem koszyk spustowy. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


