PODLAHOVÁ VPUSŤ PVBU DN 50 N
Montáž a údržba
MONTÁŽNÍ POSTUP
Výrobek je určen pro svádění povrchových a
odpadních vod do kanalizačních systémů vně i
uvnitř budov. Výrobek není určen pro odvádění průmyslových odpadních vod a pro použití v
dopravních komunikacích.
Základní část (1) se nasune do hrdla kanalizačního potrubí s těsnícím O kroužkem. Po vyvážení v
obou osách se základní těleso (1) před betonáží
zakryje montážním víkem (2). Po vyzrání betonu
se víko (2) vyjme, provede se montáž - nalepení izolační vrstvy. Následně se vyřízne otvor pro
nasazení nástavce s odlamovacím prstencem.
V případě, že jde o variantu s přírubou, nasadíme
nerezovou přírubu montážní ryskou viditelnou
shora směrem k odtokovému potrubí. Skrz přírubu nasadíme a přes izolační vrstvu přitáhneme k základní části pět nerezových šroubů. Tím
je trvale zabráněno prosakování odváděné vody
i v rizikových situacích. Použití nerezové příruby
(16) doporučujeme zvláště ve vícepodlažních
budovách. Následně se i u dodávky bez příruby
nasadí nástavec (7) s odlamovacím prstencem
(9), odměří se potřebná výška prstence, přebytek se odřízne, do drážky se nasadí těsnící kroužek (15) a vše se zatlačí do základního tělesa (1). V
případě použití vpusti v nemrznoucím prostředí
se do vybrání v základním tělese (1) zatlačí vodní
pachový uzávěr (4) opatřený těsnícím kroužkem
(13) a uzavře se kloboučkem (4 ).
V případě mrazivého prostředí se do vybrání v
základním tělese (1) zatlačí suchý protizápachový uzávěr (5) opatřený těsnícím kroužkem (13) s
osazenou klapkou (6). V průběhu provozování je
možná i vzájemná výměna obou systémů.
Před konečnou úpravou podlahy zakryjeme otvor vpusti montážním vlkem malým (14) tak, aby
vnitřní část vpusti nebyla znečištěna.
Po provedení konečné úpravy podlahy se krycí
víko odstraní a nahradí se vtokovou mřížkou (8)
s odstraněnou fólií.
Při montáži a betonování se nesmí používat rázů
ani úderů tvrdými předměty. Podlahová vpusť
(až na vtokovou mřížku a přírubu s pěti šrouby)
je vyrobena z materiálu PP.
Celá podlahová vpusť je bezúdržbová, pouze
při použití vodního pachového uzávěru je třeba
dbát, aby miska uzávěru byla zaplavena vodou.
Obdobně postupujte i u ostatních vpustí tohoto
typu.
Celá podlahová vpusť odpovídá normě EN 1253
a zátěžové třídě K3.
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