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Montarea bateriei pentru cada de baie - Instrucțiuni oferite de ORNBACH
Pas cu pas
Montarea bateriei
Pasul de lucru 1
Închide#i mai întâi alimentarea cu apă la bateria căzii de
baie. Scoate#i apoi cele două dopuri oarbe din racordurile
din perete. Măsura#i acum adâncimea dintre muchia
superioară a faian#ei #i racordul din perete, cu ajutorul
unui metru de tâmplărie. Determina#i astfel dimensiunea
prelungirilor, cu ajutorul cărora aduce#i racordurile până la
marginea exterioară a faian#ei.Prelungirile se etan#ează
cu cânepă. Filetul neted trebuie crestat u#or, astfel încât
cânepa să nu alunece pe el. În acest sens, trece#i de
câteva ori transversal peste pa#ii de filet cu lama unui
ferăstrău metalic de mână. Pune#i cânepa pe primul pas
al filetului #i înfăsura#i-o pe toată lungimea acestuia. Peste
cânepă se mai pune #i pastă de etan#are. Pune#i pu#ină
pastă #i întinde#i-o peste cânepă.
Pasul de lucru 2
Cele două prelungiri de robinet se strâng cu ajutorul
unei chei universale pentru nipluri. Pentru ac#ionarea
cheii universale se folose#te o cheie cu clichet.Dacă
prelungirea nu se poate înfileta până la capăt, înseamnă
că a#i înfă#urat prea multă cânepă pe filet. Scoate#i din
nou prelungirea complet din racordul din perete #i etan#a#i
din nou, de data aceasta cu 1 sau 2 rota#ii mai pu#in.
Aplica#i din nou pastă de etan#are.Dacă prelungirea se
poate înfileta u#or până la capăt, înseamnă că a#i înfă#urat
prea pu#ină cânepă pe filet. Scoate#i din nou prelungirea
complet din racordul din perete #i etan#a#i din nou, de data
aceasta cu 1 sau 2 rota#ii mai mult. Aplica#i din nou pastă
de etan#are.
Pasul de lucru 3
Înainte de a monta bateria pentru cada de baie, racordurile
S trebuie înfiletate în prelungirile pentru robinete. Acestea
servesc la reglarea distan#ei dintre cele două racorduri din
perete la lă#imea bateriei utilizate. În acela#i timp pute#i
regla #i înăl#imea celor două racorduri de perete, dacă
acestea nu se găsesc exact la acela#i nivel.Etan#a#i filetele
racordurilor excentrice cu fir de etan#are filet: cresta#i filetul
în acest sens cu lama de ferăstrău. Dispune#i apoi firul de
etan#are filet diagonal peste acesta #i înfă#ura#i-l în sensul
filetului, strângând bine. Nu înfă#ura#i firul direct în pa#ii de
filet.
Pasul de lucru 4
Înfileta#i apoi racordurile excentrice (S) cu o cheie fixă în
racordurile din perete. Alinia#i-le la lă#imea necesară.Dacă
între racordurile din perete există o distan#ă mai mare
decât între racordurile bateriei, trebuie să roti#i racordurile
excentrice la interior.Dacă între racordurile din perete
există o distan#ă mai mică decât între racordurile bateriei,
trebuie să roti#i racordurile excentrice la exterior.Dacă se
utilizează fir de etan#are fileturi, o răsucire u#oară înapoi a
racordurilor excentrice este posibilă într-o oarecare măsură.
Alinia#i racordurile unele fa#ă de celelalte cu ajutorul unei
nivele cu bulă de aer.
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Pasul de lucru 5
După aliniere a#eza#i cele două rozete ale bateriei pentru
cada de baie peste racordurile excentrice.

Pasul de lucru 6
A#eza#i garniturile din cauciuc în racordurile bateriei.
Monta#i acum bateria pe racordurile excentrice. Înfileta#i
piuli#ele olandeze ale bateriei mai întâi cu mâna pe
racorduri. Pentru strângerea finală folosi#i un cle#te potrivit
cu fălci din plastic. Nu folosi#i sub nicio formă unelte care
pot zgâria bateria.
Pasul de lucru 7
În#uruba#i furtunul de du# cu mâna pe racordul de pe
baterie. Pentru aceasta nu ave#i nevoie de unelte.

Pasul de lucru 8
Dacă bateria dispune #i de un suport de perete pentru
para de du#, desena#i găurile necesare. Alege#i pozi#ia
de a#a manieră încât para de du# cu furtunul să poată fi
agă#ate convenabil.Alinia#i găurile cu ajutorul nivelei cu
bulă de aer, astfel încât furtunul de du# să stea vertical după
montaj. Marca#i punctele unde ve#i da găuri, astfel încât
burghiul ma#inii de găurit să nu alunece. Trebuie să alege#i
burghiul potrivit, în func#ie de tipul peretelui. Dacă faian#a
este foarte dură, pute#i pregăuri cu un burghiu pentru
sticlă, dând apoi restul găurii cu un burghiu pentru piatră.
Diametrul perfora#iei se alege în func#ie de diblurile incluse.
Găuri#i fără percu#ie! Un opritor de adâncime dispus pe
ma#ina de găurit împiedică lovirea mandrinei de plăcile
ceramice.
Pasul de lucru 9
După introducerea diblurilor pute#i fixa suportul de perete
pentru du#.

Pasul de lucru 10
Pute#i deschide acum alimentarea cu apă #i testa bateria:
în acest sens lăsa#i apa să curgă cel pu#in un minut #i
verifica#i func#ionarea bateriei pentru cada de baie. Palpa#i
toate îmbinările filetate #i verifica#i dacă toate sunt etan#e.
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