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Profily a příslušenství pro koupelny

PROFILPAS DRAIN

Slim Drain

Smart Drain

Thin Drain

Q-Drain

Popis
Slim Drain, Smart Drain a Thin Drain jsou žlaby pro sběr vody ze sprch v úrovni podlahy s celkovou výškou mezi 55 a 75 mm vhodné pro dlaždičky
keramické, z přirodného kamene nebo pro jiné obklady.
Q-Drain je řada odtokových žlabů pro sprchy v úrovni podlahy s celkovou výškou mezi 72 a 78 mm vhodné pro dlaždičky keramické, z přirodního
kamene nebo pro jiné obklady.
Žlaby Slim Drain jsou zhotoveny z tvarované nerezové oceli a doplněny seřiditelným rámem, který lze přizpůsobit různým tloušťám obložení od 7
do 12,5 mm prostřednictím odpovídajících seřizovacích šroubů.
Vodorovný odpad směrem k přední straně má protipachový sifon z nerezové oceli umístěný v tělese žlabu, průtok je 32 litrů za minutu, má
zmenšené základní prostorové rozměry na úrovni podlahy DN/OD 40 (40 mm) s výškou držáku 65 mm a pohledovou délku od 60 do 120 cm.
K dispozici jsou integrované seřizovací držáky na seřízení hladiny odtoku a těsnící dlaždička (nepropustná membrána) pevně přilepená na vnější
okraj žlabu. Toto spojení zaručuje dokonale spojení žlabu samotného se systémem vodorovné a svislé nepropustnosti a dovoluje používání žlabů
jak v poloze uprostřed, tak z boku.
Slim Drain jsou kromě toho k dispozici v neviditelné verzi (zasouvací kryt) a mohou je krýt materiály jakékoli tloušťky.
Žlaby Smart Drain jsou zhotoveny z tvarované a doplněné seřiditelným rámem, který může být přizpůsoben různým tloušťkám obložení od 7 do
12,5 mm prostřednictvím odpovidajících seřizovacích šroubů.
Horizontální odtok je opatřen protipachovým sifonem z PP, který se montuje při instalaci, má průtok 34 litrů/za minutu, zabírá prostor na úrovni
dlažby DN/OD 40 (40 mm) s výškou držáku 75 mm a vkládací délkou od 70 do 120 cm.
Mají integrované regulovatelné držáky pro vyrovnání a těsnící dlaždičku (nepropustnou membránou) pevně přilepenou na vnější okraj žlabu.
Takové spojení zaručuje dokonalé připojení samotného žlabu se systémem horizontální a vertikální nepropustnosti a dolovuje použití všech žlabů
jak v poloze střední, tak boční.
Smart Drain jsou kromě toho k dispozici v neviditelné verzi (zasouvací kryt) a mohou je krýt materiály jakékoli tloušťky.
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Žlaby Thin Drain jsou vyrobeny z tvarované nerezové oceli a jsou vhodné pro obklady s maximální tloušťkou 12,5 mm.
Vodorovný odtok směřem k přední straně je opatřen protipachovým sifonem z nerezové oceli napojeném na těleso žlabu, průtok je 26 litrů za
minutu, základní prostorové rozměry jsou zmenšeny na úroveň podlahy DN/OD 40 (40 mm) s výškou držáku 55 mm a pohledovou délku od 60 do
120 cm.
Jsou vybaveny 2 kusy nosičů z vytlačovaného polystyrénu, které umožňují polohování na místě a dodávají se doplněné o těsnící dlaždičku
(nepropustnou membránu) pevně přilepenou k vnějšímu okraji žlabu. Toto spojení zaručuje perfektní spojení samotného žlabu se systémem
horizontální a vertikální nepropustnosti a dovoluje použití všech žlabů jak v poloze střední tak boční.
Odtokové jímky Q-Drain jsou vyrobeny z tvarované nerezová oceli pro obklady s maximální tloušťkou 12,5 mm.
Horizontální odtok je opatřen protipachovým sifonem z PP pro montáž na místě, průtok je 26 litrů za minutu, má prostorový rozměr na úrovni
podlahy DN/OD 50 (50 mm) s výškou držáku 72/78 mm a pohledový rozměr 10x10 cm.
Jsou opatřeny těsnící dlaždičkou (nepropustnou membránou) pevně slepenou s vnějším okrajem jímek. Toto spojení zaručuje dokonalé spojení
jímek samotných se systémem vodorovné a svislé nepropustnosti a umožňuje jejich použití jak v poloze střední, tak boční.
Q-Drain jsou k dispozici ve verzi dlaždice (zasouvací kryt), kterou je možno dláždit materiály o maximální tloušťce 10 mm.

Materiály
Všechny žlaby a jímky jsou vyroveny z nerezové oceli AISI 304 DIN 1.4301 V2A. Smart Drain ve verzi Smart 3 je k dispozici v nerezové oceli AISI 316
DIN 1.4404 V4A (použití v případě přítomnosti chloru nebo o soli).
Všechny žlaby a jímky jsou opatřeny těsnící dlaždicí (nepropustnou membránou) z měkkého polyetylenu opatřenou na obou stranách speciální
tkaninou z polypropylenu, která zaručuje účinné zakotvení pojivem.
Odtokové sifony jsou z nerezová oceli AISI 304 DIN 1.4301 u verzí Slim Drain a Thin Drain a z vysoce pevného polypropylenu u verze Smart Drain a
Q-Drain.
Rámy a kryty jsou vyrobeny z nerezové oceli Inox AISI 304 DIN 1.4301 nebo z oceli Inox AISI 316 DIN 1.4404 u verze Smart3.

Pokládka
1. Určit kóty hotové podlahy a zohlednit spády pro odtok vody.
2. Umístit kanálek nebo jímku do požadovaného bodu a připojit se na odtokovou síť přes připojovací potrubí stejného průměru. Po provedeném
připojení se doporučuje provést zkoušku těsnéní odtoku.
3. Pomocí vodováhy usadit do roviny žlab nebo jímku a seřídit výšku integrovaných nožek (jsou-li tam) pomocí příslušných šroubů. Rychle
tvrdnoucím betonem nebo lepidlem zablokovat nastavitelné nohy a vzít v úvahu, že obvodová příruba bude muset mít kótu jako na hotové
podlaze, počítejte s tloušťkou dlaždičky a pojiva. Při jakémkoli uložení se musí počítat s tloušťkou podlahy.
4. Pokračovat s realizací spádované podlahové mazaniny na místě a jejím vyrovnání na úroveň horního okraje příruby žlabu nebo jímky, přitom
dát pozor, aby nedošlo k pořezání předem nalepené nepropustné membrány.
5. Nosič musí být rovný a bez zbytků, které by mohly narušit adhezi.
6. V případě nepropustné úpravy tenkou vrstvou (kapalný povlak), postupovat podle návodu výrobce následně při pokládání profilů a těsnících
vrstev mezi podlahu a stěny a mezi stěny a stěny (vnitřní a vnější úhly).
7. V případě nepropustného systému WPSTOP postupujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v technickém listu s dodržování otevřených časů
pojiva.
8. Po vyhotovení nepropustnosti postupovat v lepení obkladu s dodržením mezery asi 2 mm od kovové sítě nebo od rámu.
9. Použijte dodané klíče, seřiďte výšku kovové konstukce (je-li použita) a upravte ji na úroveň s povrchem obkladu.
10. Utěsněnte vhodným silikonem prázdný spoj mezi dlaždičkou a mříží nebo rohem.
11. Vložte zvolený kryt dovnitř mřížky žlabu.
12. V případě, že by byly použily neviditelné verze postupujte s řezáním a lepením obložení na krytu obsaženém v balení a nechejte kontantní
obvodovou mezeru 5 mm, aby byl zachován správný odtok vody do žlabu.
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Péče a údržba
Péče a údržba materiálů použitých na realizaci přítomných profilů jsou uzce spojeny s typem pojiva a/nebo použité konečné úpravy.
Následně uvedené indikace popisují ty úkony, ke kterým se musí přizpůsobit profil za účelem co možno nejvíce obnovit původní vzhled.
Naši záměrem je poskytnout vešketé toto maximum informací, které mohou posloužit jako rada pri výběru termínů a způsobů čištění, které však
musí být nezbytně ověřovány případ od případu.
Je zjištěno, že existují přesné specifikace odpovědnosti v každé fázi životnosti rukodělného výrobku počínaje již jeho pokládkou.
Nerezová ocel
Povrchy z nerezové oceli mohou být vyleštěny použitím vhodných prostředků, které jsou bežně na trhu.
Nerezová ocel se snadno čistí a je vysoce hygienická; na jejím hladkém a neporézním povrchu se obtížně uchytnou a přežijí bakterie a/nebo další
mikroorganismy.
Stačí pár jednoduchých pravidel nadokonalé udržování ocelových povrchů: stačí oplach teplou vodou a mýdlem, řádné opláchnutí a osušení
měkkou tkaninou.
V případě povrchů vystavených působení atmosférických nebo agresivních vlivů se doporučuje peridodické čištění nerezového profilu pro udržení
povrchu beze změny a zabránění vzniku koroze.
Povrchy s kartáčovanou úpravou čistěte vždy ve směru kartáčování a nikoli v příčném směru.
V případě škrábanců použijte nějaký vhodný čistící/leštící prostředek na nerezová ocel a měkkou tkaninu.
V žádném případě nepoužívejte na čištění:
•
•

čistící prostředky obsahující kyselinu solnou, kyselinu fluorovodíkovou nebo louh; zabraňte přímému kontaktu těchto povrchů s
čistícími látkami obsahujícími chlor, ledaže by doba kontaktu byla krátká a následoval by bohatý konečný oplach vodou;
čistící prostředky s brusnými prášky, které by mohly poškodit konečnou úpravu povrchu profilu.

Do kontaktu s profily z nerezová oceli se nesmí dostat na delší dobu ocelové předměty nebo nástroje obecně (ocelové kartáče nebo vlna
používaná normálně na odstranění zbytků malty nebo podobných látek), které by mohly přenést (kontaminovat) kovové částice a způsobit vznik
povrchových skvrn nebo rzi.
Nenechejte vlhké kusy látky nebo mycí houby delší čas v kontaktu s povrchem z nerezové oceli, aby se vyloučila tvorba neestetických skvrn od
vody.

Protipožární opatření
V případě požáru použijte na uhašení suchý písek nebo pevné hasící látky.

Poznámka
S použitými profily se musí manipulovat opatrně a používat vhodné rukavice, aby se zabránilo zranění a/nebo pořezání rukou.
Pokyny a předpisy v této instrukci odpovídají našim zkušenostem a měly by se orientačně dodržovat a měly by být potvrzeny dostatečným
praktickým používáním.
Profilpas se zříká veškeré odpovědnosti za případné škody osobám nebo věcem vzniklým z nevhodného použití produktu.
Uživatel by měl stanovit, zda je produkt vhodný nebo ne pro jeho použití a přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z nesprávné pokládky
materiálu.
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Slim Drain
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Smart Drain
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Thin Drain
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Q-Drain
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