Upozornenie
Pred začatím montáže, prosím, skontrolujte, či výrobok nie je
poškodený. Poškodený výrobok nesmie byť inštalovaný!

Poznámky
1.Nepoužívajte odpadové kolená 90° o svetlosti menšej ako
DN63. Kolená 22,5° alebo 45° je možné použiť iba pre
svetlosť väčšiu ako DN50.
2. Odvodnenie žľabu a pripojenie na odpadovú stupačku DN110
musí byť prevedené priamo.
3. Odpadové potrubie musí byť vedené v spáde min. 1%, spád by
ale nemal byť vetší ako 2,5%.
4.Použité flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu musí spĺňať
požiadavky na kvalitu podľa normy DIN EN 12004 C2
5.Pokiaľ je inštalované podlahové vykurovanie, potom
vzdialenosť vykurovanej plochy od žľabu má byť min. 25
cm.
6.Žľab nesmie byť inštalovaný pod stenu. Musí byť
zabezpečená možnosť vybratia žľabu.
7. Presah izolačnej tkaniny musí byť min. 6 cm.
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Obsah balenia

Pevne
zaskrutkovať!
_

Vonkajšie hrdlo pevne naskrutkovať na
vnútorný nátrubok
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4

Zmerajte hrúbku obkladu

Odrežte polystyrénový blok na potrebnú
dĺžku žľabu

(*hrúbka obkladu musí byť min. 8mm. Pokiaľ je hrúbka

menšia ako 8mm, musí byť žľab umiestnený ďalej od steny
s väčšou medzerou.)
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TIPY & RADY

Zubovou stierkou aplikujte flexibilné
lepidlo (s vlastnosťami podľa EN 12004 C2)
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Vyrovnajte polystyrénový blok do
vodorovnej polohy
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Pokiaľ je žľab príliš hlboko, popužite dištančné
kusy tak, aby horná hrana rámu telesa žľabu
lícovala výškovo s hornou hranou dlaždíc
33

Vyberte tvarový designový profil (rošt podľa
dodaného typu) pomocou prísavky
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Umiestnite držiak tablety I-Cube podľa
obrázka
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Zatlačte rošt do žľabu a urobte utesnenie
medzery medzi rámom žľabu a dlaždicou
pomocou trvale poružného silikónového
tmelu
34

Umiestnite vodnú brzdu do žľabu podľa
obrázka

36

Namažte tesniace elementy na
odtokovom sifóne
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Urobte obklad stien pomocou flexibilného
lepidla

27

Na sprchovaciu plochu naneste na izolačnú
tkaninu flexibilné lepidlo
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Vyberte vložený polystyrénový blok
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Urobte obklad stien pomocou flexibilného
lepidla

28

Položte dlaždice k hrane polystyrénového
bloku umiestneného v žľabe

30

Zmerajte a dopočítajte požadovaný počet
dištančných kusov
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Vyrežte z polystyrénového bloku kus
potrebný pre pripojovací nátrubok a
uzemňovaciu skrutku
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Preveďte pripojenie uzemňovacieho
vodiča na uzemňovaciu skrutku žľabu

11

Pripojte odpadnú rúrku DN 40 do nátrubku

8

Vložte žľab do inštalačného bloku

10

Nasaďte nátrubok na hrdlo

12

Redukciu DN 50/DN 40 inštalovať buď
pred prvou zmenou uhlu trasy alebo v
vzdialenosti min. 1m dĺžky odpadovej rúrky

13

Pripojte odpadovú rúrku DN 50
na redukciu

15

Poter by mal zasahovať až k 2cm širokej
prednej hrane polystyrénového bloku
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Nadbytočnú tkaninu v rohu odrežte
podľa obrázka
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TIPY & RADY

Aplikujte poter so spádom 1% - 2%
smerom ku žľabu
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Vytvorte roh tesniacej tkaniny podľa
obrázka

18

Aplikujte flexibilné lepidlo podľa EN
12004 C2 v šírke 20cm na plochy
v priestore aplikácie izolačnej tkaniny

19

Rozložte izolačnú tkaninu na pripravené
plochy s naneseným lepidlom a pomocou
valčeka zatlačte tkaninu do vrstvy lepidla
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Na vnútorné rohy z plastu naneste
montážne lepidlo a potom tieto plastové
rohy zatlačte do ľavého a pravého rohu
so spojmi izolačnej tkaniny
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Na sprchovaciu plochu a sokel aplikujte
flexibilné lepidlo podľa EN 12004 C2
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Aplikujte montážne lepidlo do
rohových spojov izolačnej tkaniny
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Alternatíva: namiesto izolačnej
tkaniny je možné použiť vhodný
tekutý izolačný prostriedok

24

Pomocou valčeka zatlačte izolačnú
tkaninu do vrstvy pripraveného lepidla

