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namestitev

TEHNIČNE INFORMACIJE

LASTNOSTI IZDELKA
Modeli s sredinskim
odtokom

Modeli s stranskim odtokom

navodila za
namestitev

TEHNIČNE INFORMACIJE

PRIPRAVA TALNE PLOŠČE ZA PRHO

Modeli s skritim odtokom

Stena

120/140/150/160/170 cm
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3,5 mm.

Look | Confort

Stenske ploščice

Za popolno vgradnjo talne plošče za prho Gel Coat izvedite podložno površino s peskom,
ki zagotovi poroznost za boljšo lego.

2.7 mm. 1.3 cm

3,5 mm.

Slate | Stone | Korvit | Wood | Urban

Cover | Evolution

Priprava podlage
Za popolno vgradnjo talne plošče za prho morajo biti tla POPOLNOMA RAVNA in suha.
Beton mora biti popolnoma suh, saj bi se na vlažnem betonu talna plošča za prho lahko
skrivila. Če pride do tega, lahko talna plošča za prho postane neuporabna. Podlaga mora
biti betonska in ne sme biti v nobenem primeru peščena.
V tleh mora biti izdelana odprtina za odtok (glejte skico vgradnje). Prav tako morate v tleh
izdelati odprtino ali kanal za priključitev odtočne cevi talne plošče za prho na odtočni
sistem stavbe.
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Opomba: Mersko odstopanje talnih elementov za prho je + - 2,5 mm.
DOBAVLJENIELEMENTI

Sestav odtočne cevi

Zahtevane elemente za vgradnjo

Beton

Namestite odtočno cev v tla v končni položaj. Priključite jo na odtočni sistem stavbe.
Preberite navodila za vgradnjo odtočne cevi.
Preverite, da odtočna cev ne pušča in da elementi ne štrlijo iz odprtin, saj v nasprotnem ni
mogoče zagotoviti pravilne lege talne plošče za prho.

2
RAVNILO

LIBELA

MERILNI TRAK

VODOODPORNI TRAK

IZVIJAČ

DESKA

SVINČNIK

SILIKON

OPOMBA: Za pravilno izvedbo odtoka je zelo pomembno,
da je odtočna cev napeljana v odtočni sistem stavbe s
padcem.

1
sušenje
območje

3

Nastavitev talne plošče za prho

PRIPRAVE PRED VGRADNJO

TESNILO SIKAFLEX

Vzemite talno ploščo za prho iz embalaže; za prenašanje in izravnavanje do končne
vgradnje uporabite karton kot zaščito.

NAVODILA ZA PRENAŠANJE
Izdelek vedno hranite v vodoravnem položaju.

AB
Pred vgradnjo talne plošče za prho
upoštevajte naslednje napotke:
- talni element za prho mora biti nameščen tako, da je
zagotovljeno pravilno odtekanje vode;
- da preprečite deformacije, naj talni element za prho leži na
vodoravni in gladki površini, dokler ga ne vgradite;
- pred vgradnjo se prepričajte, da talni element ni deformiran
ali drugače poškodovan.

Območje okrog talne plošče za prho in sten oblepite z vodoodpornim trakom. S tem boste
preprečili zamakanje ob talni plošči za prho.

STENA

Na betonsko podlago v nekaj točkah nanesite poliuretansko lepilo
(SICAFLEX/CEYS) za fiksiranje talne plošče za prho.
OPOMBA: Tudi dvignjena vgradnja talne plošče za prho mora biti izvedena na ravni in
gladki površini. Ta površina mora zajemati celotno površino talne plošče za prho.

A

vodoodporni trak

B

OPOZORILO: Ob nepravilnostih ali težavah NE VGRADITE
elementa in o tem nemudoma obvestite dobavitelja.

Sikaflex

Namestite talno ploščo za prho na
končno mesto. Odprtino v talni
plošči za prho poravnajte s
pripravljenim odtokom.

.

POZOR: Ko je talni element za prho že
vgrajen, reklamacija ni več mogoča.

Stena

OPOMBA: Naši talni elementi za prho Gel Coat so od dolžine 1400 mm naprej,
kjer se začne območje za sušenje, oblikovani z rahlim nagibom (neravno).

serie 100

cement

Stenske ploščice

10mm
Blok

RAZDALJA MED ODTOKI

Talna plošča za prho
Polnilo

A

C

70 CM - 120CM 35 CM
+120 CM 45 CM
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12 CM

35 CM
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kotna

C

70 CM - 120CM 35 CM
+120 CM 45 CM
Urban

vodoodporni trak

Look | Confort

Možnost vgradnje
vgradnja v tla

Stena

Namestitev v središču

v nivoju tal

dvignjeno

OPOMBA: Tudi dvignjena vgradnja talne plošče za prho mora biti izvedena na ravni in
gladki površini. Ta površina mora zajemati celotno površino talne plošče za prho.

OPOMBA: Talne plošče za prho ne vgradite globlje kot 10 mm, merjeno z obeh strani stene. S
tem boste preprečili morebitne težave s steno pršne kabine.
Nastavite talno ploščo za prho: preverite njeno izravnanost (v vzdolžni in prečni smeri) in
delovanje.
Izvlecite zaščitni karton, po obodu talne plošče za prho nanesite nevtralni silikonski kit (brez
ocetne kisline) in odstranite ostanke silikona.
Ko je talna plošča za prho končno nameščena, namestite rešetko in vijak.
Talna plošča za prho mora biti trdno nameščena in izravnana, saj v nasprotnem primeru vrata
pršne kabine ne morejo drseti pravilno. Prha se lahko začne uporabljati n dan po vgradnji, ko
je silikon povsem suh.
Pred nadaljnjim polaganjem ploščic v kopalnici preverite, da je talna plošča za prho pravilno
vgrajena in da pravilno deluje.

stenske ploščice

silikon

MAX 10mm

MAX 10mm

1.400
Vzdolžna
smer

Prečna smer

navodila za
namestitev

TEHNIČNE INFORMACIJE

TALNE PLOŠČE ZA PRHO Z DOLŽINO MANJ KOT 1000 mm

:

TEHNIČNE INFORMACIJE

SESTAV STENSKIH PANELOV

Talne plošče za prho z dolžino manj kot 1000 mm morajo biti vgrajene s ˝skrajšanim delom˝ v steni. V nasprotnem primeru ne bo mogoče namestiti pršne kabine (glej sliko).

Mera manj kot 1000 mm

Namestitev zamenjava stenske obloge
uporabo

Mera več kot 1000 mm :

Navpični položaj

Vodoravni položaj

nanos malte
Nanos mole
LICE V STIKU Z MALTO

Zenon
GEL COAT PANEL
430

430

> 1000

Sušimo 24 h

<1000

PRVI KORAK

SKRAJŠANJE TALNE PLOŠČE
ZA PRHO

1.Zaščitite območje, ki je
predvideno za rezanje.

2.Označite črto za rezanje
s svinčnikom.

3. Odrežite talno ploščo za prho z orodjem z
diamantnim rezilom.

Nanesite izravnalno malto na stene. Upoštevajte debelino panela, tako da je panel
izravnan s podlago.
Med nameščanjem panelov vedno uporabljajte kartonsko
embalažo kot zaščito.

DRUGI KORAK
Nanesite smolo za spajanje na lice panela, ki bo v stiku z malto. Pred
nameščanjem panelov počakajte 24 ur, da se nanos osuši.

OPOMBA: Prirezana stran mora biti

vstavljena v steno.

NANESITE LEPILO
ZA PORCELAN

Zenon GEL COAT

ZAPOLNITE S POSEBNO MALTO ZA
KERAMIČNE STIKE

OBLOGA

Komplet za popravilo

dovozno rampo

Sušimo 24 h

TRETJI KORAK
Pri vgradnji v novo kopalnico lahko pride do manjših poškodb sestavnih
elementov. To se pogosto zgodi, če pri delu hitite.
Zenon nudi komplet za popravilo, s katerim lahko tovrstne manjše poškodbe
hitro in preprosto popravite.
Komplet vsebuje dve pločevinki, valjček za lakiranje, posodo in navodila za
popravilo. Potrebujete še stekleničko alkohola in zaščitni lepilni trak. Pred
popravilom, ki je zelo preprosto, preberite priložena navodila.

Za osebe na invalidskem vozičku ali osebe z gibalno oviranostjo nudimo poseben
dodatek za namestitev ob talno ploščo za prho, s katerim je mogoče zapeljati prek
nizkega roba, ki je pogojen z vgradnjo. Ta dodatek se namesti na krajši strani talne
plošče za prho. Na voljo za modele Korvit, Stone in Slate.

Namestite lepilni trak na spodnji konec stene, ki se stika
s talno ploščo za prho. Nanesite lepilo za porcelan po vsej
površini plošče za približno 1 cm.

Najprej namestite panel na katerega ste prilepili lepilni trak.
Počasi ga dvigajte, dokler ni povsem naslonjen na steno.
Panele morate dobro podpreti, tako da dobro sedijo in se ne skrivijo.

ČETRTI KORAK
Spoje med paneli in ploščo zapolnite s posebno malto za keramične stike.
Pustimo, da se suši 24 ur pred uporabo

