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6 | Usunięcie elementu szalunkowego5 | Prace z jastrychem / Wytłumienie systemu4 | Wstawianie elementu szalunkowego

3 | Pałąk mocujący2 | Kanał
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Instrukcja montażu

Kasety dla podłogi zalewanej jastrychem do zabudowy zespołów okrągłych 305 mm lub  258 mm oraz kanałów podpodłogowych do 250 lub 350 mm szerokości, o wysokościach  Ø Ø
28/38/48 mm. Minimalna warstwa jastrychu 35 mm.

Ustawić kasetę współosiowo do przebiegu kanału. 
Zamocować ją dwoma dyblami gwoździowymi do suro- 
wego podłoża. Boczne ścianki kasety odgiąć na perfo- 
racjach. Przy każdej zmianie kierunku przebiegu trasy 
kanału ustawić jedną kasetę.

Kanał dociąć, ułożyć oraz wyregulować. Miejsca cięć 
ogradować oraz ocynkować na zimno. Kanał mocować 
do podłoża za pośrednictwem dwóch dybli gwoździo- 
wych poprzez otwory w zakładce bocznej kanału. Wsunąć 
kanał w kanał do oporu.

Systemy kanałowe ustawić i dosunąć do siebie. Na każde 
miejsce łączenia kanału wstawić jeden pałąk mocujący. 
Przytwierdzić do podłoża dwoma dyblami gwoździowymi. 
Zwracać uwagę na utrzymanie potencjału.

Element szalunkowy okrągły wprowadzić od góry w otwór 
kasety podłogowej. Kaseta podłogowa i element 
szalunkowy powinny stanowić jedną całość montażową. 
Zakleić wszystkie otwarte otwory w systemie kanałowym 
stosując taśmę uszczelniającą.

Element szalunkowy okrągły opryskać olejem szalun- 
kowym. System podpodłogowy wytłumić. Rurę szalun- 
kową okleić folią. Grubość okleiny foliowej nie może być 
większa niż 2 mm. Jastrych należy czysto doprowadzić  
do elementu szalunkowego.

Za pomocą linki do wyrywania należy usunąć rurę szalun- 
kową z utwardzonego jastrychu. Wykładzinę dopro- 
wadzić do otworu montażowego (  260 mm,  308 mm).Ø  Ø
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Instrukcja montażu

7 | Montaż kasety podpodłogowej  UBDHB350 8 | Montaż kasety podpodłogowej  UBDHB250
Przy montażu kasety podpodłogowej UBDHB350, kanały 
podpodłogowe mogą zostać wprowadzone w kasetę bez 
wpływu na ich funkcjonalność z maksymalnym odchy- 
leniem w poziomie wynoszącym . Miejsca cięcia należy  55°
ogradować, a następnie ocynkować na zimno. 

Przy montażu kasety podpodłogowej UBDHB250, kanały 
podpodłogowe mogą zostać wprowadzone w kasetę bez 
wpływu na ich funkcjonalność z maksymalnym odchy- 
leniem w poziomie wynoszącym . Miejsca cięcia należy  51°
ogradować, a następnie ocynkować na zimno. 
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