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Montarea scurgerilor de apă - instrucțiuni de la HORNBACH
Pas cu pas
Îmbinarea țevilor
Pasul de lucru 1
Obturatoarele de miros (sifoanele) se montează pe
componente potrivite. În cazul scurgerilor de la chiuvete #i
căzi, racordurile de #evi sunt realizate preponderent prin
compresie. Ţeava este introdusă în mufă, după care este
unită fix cu ajutorul garniturii #i piuli#ei olandeze împinse
deasupra.
Pasul de lucru 2
Conductele de apă reziduală pot fi realizate #i fără racorduri
costisitoare, deoarece nu sunt sub presiune. Capătul #evii
se împinge în mufă #i se etan#ează prin inelul de etan#are
dinăuntru. Nu introduce#i capătul #evii în mufă până la
opritor, pentru a permite dilatarea acesteia.

Adaptarea țevilor
Pasul de lucru 1
Pentru #evile de scurgere utiliza#i #evile PP gri. Acestea
rezistă la temperaturi de până la 100 °C. Începe#i montarea
la opritorul de miros al chiuvetei sau căzii, în cazul în care
acesta nu poate fi racordat direct la racordul de perete.
Marca#i lungimea necesară a #evii #i tăia#i #eava cu un
fierăstrău cu din#i fini (bomfaier) în unghi drept.
Pasul de lucru 2
Îndepărta#i cu cu#itul bavurile din interiorul #evii, rezultate
în urma tăierii. În exterior, pili#i cantul oblic cu o pilă.
Aplica#i pu#in lubrifiant pe capătul #evii #i împinge#i-o în
capătul mufei următoarei #evi sau următorului cot.

Montarea sifonului
Pasul de lucru 1
A#eza#i cupa supapei de scurgere (A) cu o bandă cu
chit ca inel închis #i introduce#i-o în gaura de scurgere a
căzii. Ţine#i inelul pentru formă (C) #i partea inferioară a
supapei (D) de jos către podeaua căzii #i orienta#i racordul
de preaplin (E) către capătul căzii. În#uruba#i din interior
#urubul filetat (B), până când o parte din chit este presat în
afară. Îndepărta#i chitul ie#it. Monta#i acum obturatorul de
miros (sifonul, K #i L) #i racorda#i #eava de scurgere (M) la
conducta de scurgere a casei.

Spațiu pentru notițele dvs.
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Pasul de lucru 2
Introduce#i #eava de preaplin (F) în racordul pentru preaplin
(E). Măsura#i distan#a până la supapa de preaplin (G) #i
scurta#i #eava de preaplin (F). Introduce#i apoi #tu#urile
supapei de preaplin (G) în #eavă, a#eza#i inelul (H)
între supapa de preaplin (G) #i cadă #i în#uruba#i rozeta
preaplinului (I) cu #urubul filetat (J) în supapa de preaplin
(G).
Indicație:
La montarea unei garnituri de scurgere excentrice,
respecta#i indica#iile din instruc#iunile care înso#esc
produsul.
Atenție:
În cazul montării căzilor din metal sau de du#, un
electrician profesionist trebuie să instaleze un conductor de
împământare pentru egalizarea de poten#ial.
Pasul de lucru 3
În cazul căzilor de du# pu#in adânci, se va folosi supapa
pentru #eavă fixă, iar pentru căzile de du# adânci garnitura
de scurgere cu lan# sau una excentrică. A#eza#i cupa
supapei de scurgere (A) cu o bandă cu chit ca inel închis
#i introduce#i-o în gaura de scurgere a căzii de du#.
În#uruba#i inelul (B), piesa (D, racord împământare) #i
contrapiuli#a (C), până când o parte din chit este presată în
afară. Îndepărta#i chitul ie#it. Monta#i acum sifonul.
Pasul de lucru 4A#eza#i cupa supapei de scurgere (A)
cu o bandă cu chit ca inel închis #i introduce#i-o în gaura
de scurgere a chiuvetei. A#eza#i deasupra inelul (B) #i
în#uruba#i cu piesa inferioară a supapei (C) pe filetul cupei
(A). Piesele men#ionate mai sus sunt incluse în pachetul de
livrare al armăturii Urmează montajul sifonului ca în figura
alăturată, apoi racordul la conducta de scurgere a casei.
Înăl#imea corectă pentru racordul de perete se ob#ine cu
tubul de imersiune (D).
Pasul de lucru 5
Introduce#i sita (A) supapei dopului în gaura de scurgere
a chiuvetei. A#eza#i dedesubt o bandă de chit ca inel
închis. A#eza#i garnitura (C) în piesa de jos a supapei (D),
îmbina#i piesa de jos a supapei (D) cu piesa superioară (A)
cu #urubul (B). Ţeava de preaplin (E) poate fi reglată pe
înăl#ime, iar la livrare este îmbinată cu supapa (F). Fixa#i
supapa de preaplin (F) cu #urubul (G) de gaura de preaplin
a chiuvetei – nu uita#i de garnitura (H)! Introduce#i acum
#eava de preaplin reglabilă pe înăl#ime în piesa de jos
a supapei (D). Strânge#i piuli#a olandeză (I) cu inelul de
compresie. Monta#i acum sifonul #i racorda#i-l.
Sfat:
În cazul chiuvetelor încastrate sau în locuri în care aspectul
materialelor nu este important, pute#i folosi un sifon din
plastic. Acesta este mai flexibil la montare. Cu acesta pute#i
racorda #evi de scurgere la aproape toate racordurile casei.

Curățarea și repararea scurgerilor
Pasul de lucru 1
În cazul scurgerilor astupate, nu pune#i imediat mâna
pe "arma chimică"! Astupa#i gaura de preaplin cu o piele
sau o cârpă udă #i folosi#i o pompă de cauciuc pentru a
desfunda #eava de scurgere. Presiunea oscilantă #i for#a
de aspira#ie a pompei pot desprinde depunerile.
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Pasul de lucru 2
În cazurile în care blocajul nu cedează, se îndepărtează
obturatorul de miros (sifonul). A#eza#i o găleată sub sifon.
Introduce#i o #ipcă de lemn sau un obiect asemănător
în cotul #evii #i sprijini#i mi#carea de rota#ie a cle#telui
pentru #evi, pentru ca #evile să nu se îndoaie atunci când
desface#i îmbinarea. Trage#i apoi tot mai mult în jos
cotul #evii #i lăsa#i apa să se scurgă în găleată. Cură#a#i
interiorul #evilor cu o perie pentru sticle, apă fierbinte #i
pu#in detergent.
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