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Instrukcja montażu
Kanał podłogowy związany z jastrychem dla dużych obciążeń

Kompletny system kanału podłogowego dla dużych obciążeń składa się z: części dolnej kanału UBK, trzech pokryw ślepych (dla dużych obciążeń) UBKD, dwóch profili bocznych UBKPR, 
elementów montażowych oraz łączeniowych. Wszystkie elementy dostarczane są oddzielnie. Kanał dostępny jest w szerokościach 200, 300, 400 mm oraz w wysokościach 100 i 200 mm 
z możliwością regulacji poziomu. Zakres obciążeń kanału: od 5 do 25 kN.

Wytyczyć przebieg tras kanałów podłogowych zgodnie           
z założeniami projektowymi. Ustawić dolną część kanału 
UBK, a następnie zaznaczyć pozycje montażowe. 
Wiążącym elementem jest wyznaczenie linii centralnej 
montażu systemu.

Zsunięte ze sobą części dolne kanału połączyć śrubowo 
za pomocą łączników wewnętrznych UBKV.

Profile boczne UBKPR wsunąć od góry, (zamontowanymi 
śrubami) w wycięte otwory montażowe w części dennej 
kanału kablowego.

Część denną kanału, profil boczny oraz łączniki 
wewnętrzne skręcić razem łącznikiem UBKPRV.

Przytwierdzić kanał do wylewki betonowej stosując                 
na całej długości dwa dyble.

W celu wykonania odejścia bocznego, dociąć 
odpowiednio część denną kanału oraz profile boczne. 
Umieścić dwa profile kątowe wewnętrzne UBKIB                    
na rantach części spodniej kanału.
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Instrukcja montażu
Kanał podłogowy związany z jastrychem dla dużych obciążeń

Część denną dosunąć do wycięcia, profil boczny skrócić     
o 0,3 m i umieścić go za profilem kątowym wewnętrznym.

Denne części kanału dociąć do odpowiednich długości               
i pod odpowiednim kątem. Zastosować profil wewnętrzny 
oraz profil zewnętrzny zakrętu UBKAB. Profil zewnętrzny 
skręcić ze spodnią częścią kanału łącznikiem UBKPRVE.

Pokrywę ślepą dociąć do odpowiedniej długości, tak aby 
zakończenie blachy ryflowanej wyrównane było                
z wewnętrzną ścianką profilu bocznego na zakręcie. Profil 
boczny dociąć.

Zakończenie kanału UBKEB wsunąć w część denną            
i wyregulować.

Przed wylaniem jastrychu, umieścić metalowe rozporki 
(blachy dystansowe) w profilach kanału w odległości nie 
mniejszej niż 1 metr od siebie. Rozpórki usunąć dopiero                         
po utwardzeniu jastrychu.

Przed wylaniem jastrychu, wszystkie części otwarte 
kanału zabezpieczyć taśmą. Wszystkie pokrywy ślepe 
umieścić na kanałach dopiero po wylaniu i utwardzeniu 
jastrychu.

W razie konieczności wykonać dodatkowe wcięcia 
(szczeliny) w dennej części kanału. Miejsca wcięć 
ogradować i ocynkować.

Wypoziomować kanał do wymaganej wysokości korzy- 
stając z poziomicy laserowej lub cyfrowej.

Podniesienie poziomu kanału o wartość ponad 35 mm, 
możliwe jest dzięki wcięciom bocznym w dennej części 
kanału.
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