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INSTRUKCJA MONTAŻU (WANNY WOLNOSTOJĄCE)
Przed montażem należy:
- zapoznać się z niniejszą instrukcją
- upewnić się czy podłoga jest równa dzięki czemu możliwe będzie wypoziomowania wanny
- ściągnąć zabezpieczenia z powierzchni wanny
- sprawdzić produkt pod względem kompletności, ewentualnych wad i uszkodzeń
Montaż wanny należy powierzyć wyspecjalizowanemu wykonawcy. Wady powstałe w związku z nieprawidłowym
montażem wanny nie stanowią podstawy reklamacji.
Do montażu powinno zostać użyte kolanko odpływu i korek dołączony w komplecie przez producenta.
Wanna fabrycznie posiada wkręcone stopki poziomujące. Nie zastosowanie stopek poziomujących może grozić
uszkodzeniem wyrobu oraz doprowadzić do wypadku.
Montaż:
1. Podczas montażu wanna powinna być niesiona tylko do góry nogami. Nigdy nie powinna być niesiona za obudowę
ponieważ może ulec uszkodzeniu.
2. Kolanko odpływu znajdujące sią w komplecie należy przykręcić do korka. Podczas przykręcania należy uszczelnić
łączenie za pomocą silikonu w celu uszczelnienia odpływu.
3. Przed docelowym montażem należy podłączyć wannę do rury kanalizacyjnej i sprawdzić szczelność całego
odpływu. Nalać niewielką ilość wody do wanny i sprawdzić spływ wody przez otwór odpływowy.
4. Po sprawdzeniu szczelności odpływu, należy ustawić wannę w jej pożądanym miejscu i za pomocą poziomicy
sprawdzić poziom.
5. Następnie po sprawdzeniu poziomu, w razie potrzeby wyregulować nóżki wanny, tak aby każda z nich dotykała
podłogi. Jest to istotne, ponieważ nieodpowiednie dopasowanie nóżek do posadzki może wpłynąć na uszkodzenie
wanny.
Odległość między posadzką, a dolną krawędzią wanny powinna wynosić ok 0,4-0,6 cm
Ważne ! Podczas regulowania nóżek, nie można stawiać wanny na boku, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.
Nóżki należy przykręcić po odwróceniu wanny do góry nogami.
6. Po końcowym ustawieniu wanny należy na nóżki nałożyć silikon i przytwierdzić wannę do posadzki w docelowym
miejscu. Tak pozostawić na ok 1 godzinę
7. W ostatnim etapie montażu należy nałożyć silikon między dolną krawędzią wanny, a posadzką. Nałożony silikon
powinien schnąć ok 1 godziny
Zalecenia eksploatacyjne:
Wannę należy myć z użyciem delikatnych płynów nie zawierających substancji ściernych, rozpuszczalników organicznych
oraz substancji żrących. Do codziennej pielęgnacji oraz czyszczenia powierzchni akrylowej wanny najlepiej używać
miękkiej ściereczki lub gąbki nasączonej płynnym środkiem.

