
             Instrucțiuni de instalare pentru scurgerea liniară Ultra Slim, sifon Viega  

   Citiți întregul manual înainte de a continua cu instalarea. 
 

 

1. 1. Pregătirea pentru instalare. Scoateți toate componentele kitului de montare. 
Începeți instalarea prin atașarea sifonului Viega la jgheabul de scurgere. Asigurați-vă 
că garnitura este poziționată corect. lubrifiati pe interiorul și pe exteriorul garniturii. 
Apăsați ferm și fixați jgheabul / sifonul. Asigurați-vă că sifonul este împins până la 
distanțier. 

2. Rotiți sifonul numai după ce a fost montat. 

3. Atașați orificiul de drenaj fără a utiliza lipici sau alte solutii de lipit.

2.Reglare și nivelare. Înainte de a monta picioarele la jgheabul de scurgere, curățați 
jgheabul de resturi. Înșurubați picioarele  în profilele de oțel. Montati picioarele de nivelare 
în locația cea mai convenabilă. Așezați scurgerea în locația sa finală.  

Nivelați scurgerea pentru a obține pantele dorite (aprox. 2% în direcția în care va curge 
apa). Faceți ajustări cu cele 4 (patru) șuruburi. După nivelarea jgheabului de scurgere, 
asigurați sifonul împotriva mișcării în jos (faceți-o dacă scurgerea a fost ridicată suficient de 
sus încât sifonul să atârne)

 

 
 

3. Conectați sifonul la sistemul de canalizare existent. Sifonul are o iesire de Ø50 cu 
posibilitate de taiere la Ø40. Verificați etanșeitatea scurgerii turnând 20-30 litri de apă în 
instalație. Observați toate îmbinările pentru etanseitate. Dupa caz, 
corectati instalarea. 

 

 
 
  4. Turnați betonul. Se toarnă betonul amestecat încet, începând din locurile de sub  
scurgere. Acest lucru va preveni mișcarea scurgerii. 
Folosind un dreptar lung de zidărie, nivelați suprafața menținând panta planificată anterior 
de aproximativ 2%. Înainte ca betonul să se usuce, asigurați-vă că scurgerea nu s-a mișcat și 
este în locul dorit. 

 

 
 

5. Sigilați scurgerea. Amorsați suprafața dușului. Aplica grundul cu o pensula. Grundul se 
usucă timp de aproximativ 24 de ore. Lipiți manșeta de etanșare pe care o veți găsi în setul 
cu scurgerea. Manșeta face parte din trusa de scurgere. A fost tăiata din fabrică pentru a se 
potrivi cu dimensiunea scurgerii. O puteți lipi într-o emulsie de etanșare / folie lichidă (nu 
este furnizată împreună cu scurgerea). 

   Pentru cele mai bune rezultate, merită să adăugați sigilii permanente în colțurile și 
unghiurile dușului. Puteți folosi kituri de etanșare gata făcute disponibile în magazinele de 
construcții . 
   După aproximativ 4 ore, se poate aplica un al doilea strat de folie lichidă pe sigiliile 
permanente. 

 

 
 

6.  Aplicați adeziv pentru faianță / gresie. Amintiți-vă de panta dorită spre scurgere. Vă 
recomandăm să așezați podeaua ( gresia ) incepand dinspre perete, astfel încât apa din 
zona peretilor să curgă în jos, pe gresie, spre scurgere. 

 

7. Intretinerea drenajului. Îndepărtați orice resturi de construcție din tava de scurgere pentru a nu se infunda canalul de 

scurgere. Puneți masca și porniți apa. Sfaturi pentru utilizarea și îngrijirea canalului de scurgere:  

- curățați scurgerea cu agenți de curățare delicati (săpun, cârpă moale de bumbac), nu cu agenti puternici sau materiale 

cârpe abrazive. 

- nu turnati apa clocotita (temperatura maxima instantanee 75⁰C)  

- nu folosiți scurgerea , pentru a îndepărta orice agenți de curățare puternici,  care ar putea  deteriora scurgerea și 

elementele sistemului sanitar 

 
 
 
 

 


