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Instalacja kanalizacji

GIP
S

N A R Z Ę D Z I A

poziomica

wiertarka

pistolet i ładunek 
kitu silikonowego

miarka

szpachla

sznur do 
uszczelniania

złącz

młotek

dłuto

klucz nastawny, 
rozsuwalny główkowy

wiertło  
z węglika 
wolframowego

1. Pre cy zyj nie zmie rzyć 
roz staw rur, do pro wa
dza ją cych wo dę cie płą 
i zim ną. 

2. Na ry so wać na ścia nie 
2 li nie: pio no wą i po zio
mą – w ten spo sób 
za zna cza się lo ka li za cję 
ba te rii. Punkt prze cię
cia obu li nii po wi nien 
znaj do wać się co naj
mniej 1,10 m nad dnem 
bro dzi ka. Na po zio mą 
li nię na nieść roz staw 
rur do pro wa dza ją cych 
wo dę. 

3. Od obu punk tów 
za zna czo ne go roz sta
wu po pro wa dzić 
w ścia nie tu ne le, w któ
re zo sta ną wpusz czo ne 
ru ry.  

1,10 m

roz staw rur 
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4. Dłu tem i młot kiem wy drą żyć 
w ścia nie tu ne le. Ich głę bo
kość i  sze ro kość po win ny 
być wy star cza ją ce do 
wpusz cze nia osło nię tej ru ry 
Ø 14. 

5. Przy lu to wać do rur gwin to
wa ne ko la na. Moż na tak że 
użyć go to wej ru ry z ko lan
kiem, nie wy ma ga ją cej lu to
wa nia. Umie ścić osło nię te 
ru ry w  wy drą żo nych tu ne
lach, za cho wu jąc moż li
wość do stę pu do nich. 

6. Wy rów nać po ziom dwóch 
gwin to wa nych ko lan, po zo
sta wia jąc nad ni mi szpa rę  
sze ro ko ści 5 mm. 

 Wy peł nić tu ne le gip sem. 

szpa ra sze ro ko ści 5 mm
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1. Usta wić bro dzik w po zy cji 
pio no wej i za mo co wać w 
otwo rze wy lo to wym ele
men ty in sta la cji spu sto wej.  

2. Skrę cić ca łość. Uszczel ka 
po win na znaj do wać się pod 
bro dzi kiem. 

3. Umie ścić bro dzik na 
li stwach przy mo co wa nych 
do ścia ny, na wy so kości 
od po wied niej do dłu gości 
in sta la cji spu sto wej.  

 W ra zie po trze by pod nieść 
lek ko bro dzik z jed nej stro
ny, aby utwo rzyć na chy le
nie, uła twia ją ce od pływ 
wo dy. 

 Spe cjal nym kle jem skle ić 
wszyst kie czę ści in sta la cji 
od pły wo wej z ru rą Ø 40.

uszczel ka

li stwa
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4. Wi docz ne bo ki bro dzi
ka ob ło żyć gip so wy mi 
ka fel ka mi lub de ska mi 
z wo do od por nych 
włó kien. 

5. Po za in sta lo wa niu bro
dzi ka i ob ło że niu go 
ka fel ka mi, uszczel nić 
spo inę ki tem si li ko no
wym (wię cej in for ma cji 
na ten te mat w ulot ce 
Układanie glazury
ściennej).
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1. Do ujść rur przy krę cić 
złącz ki o prze su nię tych 
gwin tach, uszczel nić 
sznur kiem. Wy rów nać 
po ziom obu ujść. 

2. Wy peł nić ki tem si li ko
no wym szpa ry mię dzy 
prze wier co ny mi ka fel
ka mi a  gwin to wy mi 
złącz ka mi ko lan ko wy
mi. 

3. Umie ścić ba te rię ra zem 
z po kry wa mi na złącz
kach, klu czem na staw
nym do krę cić na kręt ki 
mo cu ją ce.
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po kry wa

złącz ka o prze su
nię tym gwin cie

kit si li ko no wy

 Instalacja baterii



1. Usta wić drą żek 
w ide al nie pio no wej 
po zy cji, upew nia jąc 
się, czy je go dłu
gość od po wia da 
wy ma ga niom użyt
kow ni ków. 

 Za zna czyć ołów
kiem miej sca mo co
wa nia.

2. W za zna czo nych 
miej scach wy wier
cić otwo ry wier tłem 
z wę gli ka wol fra mu. 
W po wsta łe otwo ry 
wsu nąć koł ki i przy
mo co wać drą żek. 

3. Umie ścić na drąż ku 
koń ców kę na try sku 
i przy łą czyć wąż do 
ba te rii.
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1. Przy ło żyć do ścia ny 
i do kra wę dzi bro
dzi ka pro fi le 
w kształ cie li te ry U. 
Przy uży ciu po zio
mni cy spraw dzić ich 
usta wie nie i  za zna
czyć miej sca mo co
wa nia.

Instalacja drążka

Instalacja kabiny



2. Wy wier cić otwo ry 
w za zna czo nych punk
tach. Po kryć ścia nę si li
ko nem na ca łej dłu go
ści pro fi lu i  przy ło żyć 
go do ścia ny. Czyn
ności po wtó rzyć na 
dru giej ścia nie. 

3. Wsu nąć w pro fi le 
ścian kę ka bi ny i prze
su wa ne drzwi. Spraw
dzić po zy cję ca łości, 
w  ra zie po trze by ure
gu lo wać ją przy uży ciu 
śru by re gu lu ją cej, 
znaj du ją cej się w pro
fi lu.

4. Spo inę mię dzy dol ny
mi pro fi la mi i kra wę
dzia mi bro dzi ka na le ży 
wy peł nić ki tem si li ko
no wym. Na stęp nie 
na ło żyć osło ny i przy
mo co wać je spe cjal ną 
śru bą. 

5. W ten sam spo sób 
po stą pić z gór ną spo
iną. Na ło żyć osło ny. 

6. Spraw dzić pio no we 
usta wie nie ca ło ści 
i przy krę cić śru by pod
trzy mu ją ce ka bi nę. 
Głów ki przy krę co nych 
śrub przy kryć od po
wied ni mi kap tur ka mi. 

7. Uszczel nić ki tem si li
ko no wym szpa ry mię
dzy po szcze gól ny mi 
ele men ta mi.

nitka silikonu 2
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