INSTRUKCJA MONTAŻU
ODWODNIENIA LINIOWEGO
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PROFESSIONAL

Spis elementów
1. Odwodnienie liniowe ze stali nierdzwnej
- część dolna (korytko odływowe) - 1szt.
- część górna (pokrywa) - 1szt.
2. Zestaw syfonowy z polipropylenu
- samoczyszczący syfon z wyciąganym koszykiem na osady - 1szt.
- kolano odpływowe DN40/50 - 1szt.
- zestaw uszczelek syfonu - komplet
3. Elementy zapasowe - odboje do części górnej odwodnienia - 4szt.
4. Karta gwarancyjna
5. Instrukcja montażu odwodnienia liniowego.

Wyposażenie opcjonalne
1. Nóżki do regulacji poziomu odwodnienia liniowego*
2. Elastyczny kołnierz uszczelniający*
*- elementy dodatkowe nie stanowiące wyposażenia standardowego. O dostępność pytaj swojego sprzedawcę.

Uwagi przed przystąpieniem do montażu
1. Zaleca się, aby montaż został wykonany przez wykwalifikowanego instalatora.
2. Przed przystąpieniem do montażu zaleca się dokładne rozplanowanie przebiegu
rury odpływowej z syfonu odwodnienia liniowego, z zachowaniem odpowiedniego
spadku umożliwiającego właściwe odprowadzanie wody. Zaleca się aby odcinek
rury odpływowej przeprowadzić jak najkrótszą drogą do kanalizacyjnej rury zbiorczej,
unikać zbyt wielu „załamań” rury, które mogłyby wpłynąć na spowolnienie
odprowadzania wody.
3. Zachować spadek posadzki w kierunku do odwodnienia liniowego w zakresie 1-2%.
Zbyt mały spadek może spowodować wolniejszy odpływ wody, natomiast za mocne
pochylenie posadzki może spowodować przelew wody na drugą stronę odwodnienia.
4. Należy pamiętać o odpowiedniej hydroizolacji podłoża (poprzez zastosowanie folii
w płynie lub też specjalnych mat wodoodpornych).
5. Podczas wszystkich czynności budowlano remontowych postępować zgodnie z
zaleceniami poszczególnych producentów materiałów budowlanych a ich
stosowanie zlecić wykwalifikowanym specjalistom. W przypadku samodzielnego
montażu postępować zgodnie z zasadami rzemiosła budowlanego.
6. Dobór odpowiednich materiałów budowlanych leży w gestii klienta
/wykwalifikowanego montażysty.
7. Moon Professional nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
odwodnienia wynikające z błędnego montażu.
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Schemat prawidłowego montażu
odwodnienia liniowego

Część górna odwodnienia liniowego INOX
Część dolna odwodnienia liniowego
z zintegrowanym kołnierzem INOX

glazura
klej do glazury
warstwa wodoszczelna - folia w płynie
syfon polipropylenowy ø50

elastyczny kołnierz uszczelniający*

nóżki montażowo-regulacyjne*

wylewka betonowa (jastrych)

*-wyposażenie dostępne w opcji dodatkowej
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1
Przykręcić syfon polipropylenowy do dolnej części odwodnienia liniowego.

2
Usytuować odwodnienie liniowe w miejsu docelowym, oraz podłączyć kolanko odpływowe
do kanalizacji. Pamiętać o zachowaniu spadków rur kanalizacyjnych.

kierunek
spadku

3
Wyznaczyć poziom gotowej posadzki i usytuować odwodnienie ok 1mm poniżej tego poziomu.
Pamiętać o zachowaniu spadków powierzchni w miejscach gdzie ma być odprowadzana woda.
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Gotowa posadzka (płytka ceramiczna)
1mm

Odwodnienie liniowe (przekrój)

Posadowienie odwodnienia względem gotowej posadzki
Uwaga! Korytko odwodnienia liniowego ma wewnętrzny spadek poziomu (pochylone dno)
umożliwiający sprawne odprowadzanie wody.
Odwodnienie należy ustawić tak aby jego górna krawędź była w poziomie!

4
Zalać odwodnienie liniowe wylewką betonową do wysokości równej z poziomem
kołnierza odwodnienia.
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5
Po wyschnięciu wylewki, posmarować wierzchnią warstwę folią w płynie.

6
Bezpośrednio po posmarowaniu podłoża wokół odwodnienia folią w płynie, nałożyć
elastyczny kołnierz uszczelniający i docisnąć.
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7
Powierzchnię elastycznego kołnierza uszczelniającego posmarować ponownie folią w płynie.

8
Po wyschnięciu folii w płynie przystąpić do układania płytek ceramicznych.

Uwaga: Szczelinę wokół odwodnienia uszczelnić silikonem lub fugą elastyczną.
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Specyfikacja techniczna:
Materiał: stal nierdzewna 1.4301, syfon - polipropylen
Rura wylotowa z syfonu (kolanko): DN40/50
Przepustowość 0,75l/s zgodna z normą PN EN 274-1
Klasa: H1,5/K3
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