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Montážní sada k vanièkám

Montážna sada k vanièkám

Souprava se používá pro dokonalé utìsnìní sprchové vanièky pøi montáži
do dokonèených interiérù koupelen.

Súprava sa používa pre dokonalé utesnenie sprchovej vanièky pri montáži do
dokonèených interiérov kúpe¾ni.

Bez zásahu do stávajících povrchù stìn se docílí vzhledovì perfektního a
funkèního napojení sprchové vanièky na stìnu koupelny.

Bez zásahu do koneèných povrchov stien sa docieli vzh¾adovo perfektného a
funkèného napojenia sprchovej vanièky na stenu kúpe¾ne.

Pøi montáži vanièky pro sprchový kout osazujeme krycí lištu až po definitivní
montáži nástavby tak, aby lišta konèila tìsnì u vnitøní konstrukce koutu.

Pri montáži vanièky pre sprchový kút osadzujeme kryciu lištu až po definitívnej
montáži nádstavby tak, aby lišta konèila tesne u vnútornej konštrukcie kúta.

Pøi osazení samostatné vanièky je krycí lišta ukonèena zároveò s okrajem
vanièky. Dutý prostor rovného konce lišty se osadí pøiloženými plastovými díly.

Pri osadení samostatnej vanièky je krycia lišta ukonèená zároveò s okrajom vanièky.
Dutý priestor rovného konca lišty sa osadí priloženými plastovými dielmi.

Postup montáže

Postup montáže

1.

Na boèní stìny vanièky, které budou pøiléhat k obkladu, nalepit samolepící
molytanovou pásku 10 milimetrù od horního okraje vanièky.

1.

Na boèné steny vanièky, ktoré budú prilieha k obkladu, nalepi samolepiacu
molitanovú pásku 10mm od horného okraje vanièky.

2.

Vanièku instalovat podle doporuèení výrobce.

2.

Vanièku inštalova pod¾a doporuèenia výrobcu.

3.

Do spáry mezi vanièku a stìnu vložit plastové lišty a oznaèit potøebnou délku.
U rohového spoje je možno upravit jeho pøesnost opracováním šikmé èásti lišt
jemným pilníkem nebo nožem. Pøebyteèné, rovnì zaøíznuté konce, zkrátit mimo
vanièku na požadovanou délku.

3.

Do špáry medzi vanièkou a stenou vloži plastové lišty a oznaèi potrebnú dåžku.
Presnos rohového spoja je možné upravi opracováním šikmej èásti lišty nožom
alebo pilníkom. Prebytoèné, rovno zrezané konce, skráti mimo vanièky
na požadovanú d¾žku.

4.

Do volné spáry na molytanový pásek nanést tmel o

4.

Do vo¾nej špáry na molitanový pásik nanies tmel o priemeru 8mm

5.

Dle nákresu nanést tmel i na plastovou lištu v celé její délce a šikmo seøíznuté konce
vyplnit tmelem.
Lištu natlaèit do spáry mezi vanièku a stìnu tak, aby tìsnì pøilehla na horní okraj
vanièky a na obklad stìny. Lištu zatížit.

5.

Pod¾a nákresu naniest tmel aj na plastovú lištu v celej dåžke.

6.

Lištu natlaèi so špáry medzi vanièkou a stenu tak, aby tesne pri¾nula na horný okraj
vanièky a na obklad steny. Lištu zaáži.

7.

Prebytoèný tmel po zaschnutí /cca 4hod/ opatrne oreza a odstráni.

6.

7.

8mm.

Pøebyteèný tmel po zaschnutí ( cca 4 hod. - podle teploty) opatrnì oøezat a odstranit.

3 mm

Odstranit
Tmel

8 mm
x

Pásek

Obsah soupravy:
1.
2.
3.
4.

Krycí lišta - délky 100 mm levá.
Krycí lišta - délky 100 mm pravá
Samolepící molytanový pásek 2000 mm.
Silikonový tmel - 300 ml.

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1

2

3

Obsah súpravy:
1.
2.
3.
4.

Krycia lišta - dåžka 1000 mm (L).
Krycia lišta - dåžka 1000 mm (P).
Samolepiaci molitanový pásik 2000 mm.
Silikonový tmel - 310 ml.

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
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