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Utrzymanie brodzika ogranicza sie jedynie do wycierania powierzchni brodzika

brodzikow umywalek i baterii.

Kaskada polecanym przez firme RAVAK.
z tworzywa sztucznego ,które sa w zestawie montazowym

Istnieje mozliwosc wykonczenia specjalnymi listwami 11.

Do brodzików zalecany jest montaz syfonów firmy RAVAK.

nanieœæ

(50

Brodzik
Brodziki s¹ przeznaczone do ³¹czenia z kabinami prysznicowymi przede wszystkim firmy RAVAK. Mo¿na je instalowaæ równie¿

z wyrobami innych firm, b¹d¿ samodzielnie bez kabiny. jest preznaczony do bezpoœredniego ustawienia na twardej

równej powierzchni.

przy pomocy delikatnych

szmatek tekstylnych i normalnych œrodków czyszcz¹cych. Ostrzegamy przed œrodkami mog¹cymi rysowaæ powierzchniê,

rozpuszczalnikami, acetonem itp. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawid³owym monta¿em lub

konserwacj¹ wyrobu. Producent zastrzega sobie prawo do innowacji. Wszelkie dalsze informacje otrzymaj¹ Pañstwo u swego

sprzedawcy. Okres gwarancji wynosi 24 miesiêcy. Producent poleca produkty czyszcz¹ce RAVAK: RAVAK CLEANER - s³u¿y do

wyczyszczenia starych zanieczyszczeñ z powierzchni szk³a, ram kabin prysznicowych, emaliowych i akrylowych wanien,
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Zdj¹æ ozdobn¹ pokrywê syfonu za pomoc¹ nieostrego,

p³askiego przedmiotu (pokrywa jest wciœniêta do syfonu za

pomoc¹ uszczelki) i wyj¹æ osadnik. Rozkrêciæ syfon

z wykorzystaniem wypustek na wewnêtrznej powierzchni

syfonu.

Brodzik ustawiæ w odpowiedniej pozycji i odznaczyæ na

pod³odze umieszczenie syfonu.

Rozprowadziæ rury odp³ywowe mm) z pod

³¹czeniem do syfonu bez koñcowego zlepienia rur.

Rury odp³ywowe ustawiæ tak, aby syfon dosta³ siê do

wymaganej pozycji w brodziku. Odznaczyæ miejsca

po³¹czeñ rur odp³ywowych. Przeprowadziæ koñcowe

po³¹czenie rur odp³ywowych ³¹cznie z syfonem.

Nanieœæ silikon RAVAK PROFESSIONAL na ca³¹

powierzchniê stykow¹ brodzika z pod³og¹. Po obwodzie

krawêdzi brodzika.

Ustawiæ brodzik w wymaganej pozycji i lekko dokrêciæ

syfon.

Lekko docisn¹æ brodzik, aby swoj¹ powierzchni¹

przylgn¹³ do pod³ogi.

Usun¹æ ewentualny nadmiar silikonu. Dokrêciæ

i skompletowaæ syfon (osadnik i pokrywê). Styk brodzika

z pod³og¹ mo¿na wizualnie poprawiæ przy pomocy

uszczelniacza silikonowego.

Oblo¿enie glazur¹ nad brodzikiem przeprowadziæ

tak, aby glazura wystawa³a maksymalnie 5 mm przez

zewnêtrzny brzeg brodzika.

Wiêksze szpary zaleca siê wype³niæ zapraw¹ murarsk¹

a powierzchniê dokoñczyæ uszczelnieniem silikonowym

RAVAK PROFESSIONAL. Przy korzystaniu innego typu

silikonu ni¿ RAVAK PROFESSIONAL jest niebezpieczenstwo

zaciekania wody za brodzik.
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UTRZYMANIE

RAVAK POLSKA s.a., Ka³êczyn 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA tel.: 22 / 755 40

30, fax: 22 / 755 43 90 e-mail: ravak@ravak.pl e-mail: info@ravak.pl www.ravak.pl

ul. Radziejowicka 124,

 z serii Kompakt

brodzika silikon od zewnêtrznej dolnej

scian




