montage instructie

Montage instructie Luxxor drains
Wij adviseren u deze montage instructie
vooraf in zijn geheel goed door te lezen en
nauwkeurig op te volgen. De drain moet
door een gespecialiseerd bedrijf en volgens
de bouwtechnische voorschriften worden
geïnstalleerd. Bij vragen kunt u terecht bij
uw leverancier.

Aansprakelijkheid
Luxxor Drain Systems B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor
schade op grond van de wet als die schade is ontstaan door
een gebrek in de drain en/of het rooster en/of de bijgeleverde
materialen. In ieder geval is Luxxor Drain Systems B.V. niet
aansprakelijk als er sprake is van een montage-/verwerkingsfout of niet nauwgezet in overstemming is gehandeld met het
montage- en/of onderhoudsadvies.
De afnemer van Luxxor Drain Systems B.V. die jegens haar een
beroep doet op aansprakelijkheid dient aan te tonen dat geen
sprake is van een montage-/verwerkingsfout en dat nauwgezet
in overeenstemming is gehandeld met het door Luxxor Drain
Systems B.V. verstrekte advies.
www.luxxor.eu

Voorafgaand aan de installatie dient u de
verpakking te controleren op compleetheid
en/of beschadigingen. Mocht er sprake zijn
van een beschadiging en/of een incomplete
verpakking, neemt u dan contact op met
uw leverancier. De drain dient in die gevallen niet geplaatst te worden.
Deze handleiding is voor de installateur en
tegelzetter van belang voor een juiste installatie van het product. Garantie op de
drain geldt alleen bij installatie volgens
onderstaande (goede) instructie en met de
juiste materialen en indien en voor zover
het onderhoudsadvies is gevolgd.
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Voorbereiding
• Controleer voorafgaand aan de installatie of de drain de juiste afvoercapaciteit
heeft in verhouding met de hoeveelheid
water die afgevoerd dient te worden.
• Controleer voorafgaand aan installatie
de waterdichtheid van de drain om lekkages uit te sluiten.
• Haal het rooster pas uit de verpakking
als de drain volledig geïnstalleerd en afgekit is. Dit om beschadigingen aan het
rooster te voorkomen.
• Zorg dat er geen bouwvuil in de afvoerleidingen terecht komt.
• De drain dient volgens de geldende normering te worden geïnstalleerd.
Installatie
• Bij plaatsing dient de drain volledig waterpas gesteld te worden.

• Bij plaatsing van de drain dient deze volledig aangewerkt te worden met cement
specie 1:3 (1 deel cement + 3 delen zand).
• Zorg ervoor dat er geen holle ruimtes onder de drain zitten en dat deze opgevuld
zijn met cement specie.
• Gebruik de meegeleverde kit om de drain
goed af te kitten en/of gebruik waterdicht
membraam doek.
• Het tegelafschot in de doucheruimte
dient altijd naar de drain toe te worden
aangebracht.

• Om het water op de juist manier te laten
wegstromen, dienen de vloertegels gelijk
aan of 1 mm hoger dan de bovenkant van
de drain te worden aangebracht.

• De voeg tussen de tegels en de drain
dient opgevuld te worden met een elastische afdichting. Gebruik hiervoor de
bijgeleverde kit. De hechtvlakken dienen
schoon en vrij te zijn van andere materialen zoals lijm, specie, voegresten of
andere hechtingsverminderende stoffen.

• Wanneer de installatie voltooid is, moet
de kit/lijm nog 24 uur drogen voordat er
gebruik van de douche gemaakt kan worden.

Voor een eventueel beroep op een garantie door een
afnemer dient deze montage instructie op de juiste
manier opgevolgd te worden. Zie onze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden www.luxxor.eu.

