
PRZEZNACZENIE 
Odpływ liniowy to rozwiązanie stosowane w odprowadzeniu wody z powierzchni łazienki i toalety, z przestrzeni 
gromadzenia się wody, jak prysznic, wanna czy umywalka.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
1. Sprawdź, czy produkt zawiera wszystkie elementy.
2. Jeśli zauważysz brak jakichkolwiek akcesoriów lub uszkodzenie, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Przed instalacją sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia i czy jest wystarczająca ilość miejsca do 
instalacji.
4. Produkt należy traktować ostrożnie.
5. Nie uderzaj produktu ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.
6. W razie wątpliwości skorzystaj z usług profesjonalisty.

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją. Polecamy
skorzystaj z usług profesjonalnego instalatora.
2. Produkt należy transportować i przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Każda inna metoda 
transportu i przechowywania może spowodować uszkodzenie mechaniczne, a w rezultacie utratę gwarancji.
3. Produkt powinien być zamontowany w sposób umożliwiający łatwy demontaż, aby w przypadku uszkodzenia 
można go było zdemontować bez niszczenia otoczenia.
4. Pomieszczenie, w którym produkt zostanie zainstalowany, musi spełniać następujące warunki:
- mieć dopływ i odpływ wody zgodnie z warunkami technicznymi,
- dobrze wypoziomowane podłoże,
- wentylacja zgodna z wymaganiami technicznymi.

POTRZEBNE NARZĘDZIA:



1.

2.

Montujemy nóżki poziomujące

Umiejscawiamy nóżki w odpływie liniowym.



Montujemy syfon.

4.

Pozycjonujemy odpływ przy pomocy nóżek oraz ustawiamy spadek 2-3% od powierzchni łazienki.
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Podłączamy odpływ do sieci. Minimalny wymagany spadek rury odprowadzającej to 2,5%, dlatego 
należy sprawdzić spadek i szczelności połączeń za pomocą wody. 

Wypoziomowujemy powierzchnię pod płytki ze spadkiem 2-3% w kierunku odpływu liniowego.



8.

Zabezpieczamy folią w płynie.

Układamy płytki oraz zabezpieczamy styk płytek z odpływem za pomocą silikonu. 
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9.

Nie należy używać odpływu liniowego przez 24 godziny od zamontowania,  
zwłaszcza w przypadku montażu wśród płytek i desek podłogowych.

Schemat (przekrój boczny) umiejscowienia odpływu liniowego. 

1-2mmFOLIA SILIKON

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Część metalowa wykonana jest ze stali nierdzewnej podatnej na zarysowania i zadrapania.  
W związku z tym podczas czyszczenia nie należy używać materiałów ściernych i ostrych.

Do czyszczenia należy używać miękkiego materiału i odpowiednich detergentów lub specjalnych 
środków przeznaczonych do stali nierdzewnej. Jeżeli producent środka nie zalecił inaczej należy 
spłukać pod ciśnieniem po 10 minutach od jego zastosowania.

W przypadku korzystania ze środków udrażniających należy bezwzględnie unikać kontaktu ze stalą. 
Środek należy wprowadzić bezpośrednio do plastikowego syfonu za pomocą lejka. Po zakończeniu 
czyszczenia i konserwacji należy odpływ liniowy obficie spłukać wodą.”


