Manual de Instalação 2020

MASTER
Modelo:
Material:
Instalação:

GHM-10

Fibra de Vidro Reforçada
horizontal

A instalação dos urinóis sem água uridan® é muito simples
Se tinha anteriormente urinóis convencionais, o tubo de escoamento deve
ser limpo antes da instalação dos urinóis uridan®.
Os urinóis uridan® só devem ser ligados a tubos de escoamento com ø50 mm .
A instalação deve ser realizada por canalizadores devidamente credenciados

1.

INSTALE TODOS OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS.

2.
3.

Marque os furos para encaixar o Nº. (8) e instale-o.
Inserir tubo de extensão Pos. (D) na curva de 87 ° Pos. (C). Mantenha a distância de 100 mm da parede para o meio do
tubo. Se necessário, encurte o tubo de extensão. Coloque a curva de 87 ° com tubo de extensão no tubo de drenagem.

4.
5.

Ajuste o encaixe n.° (15). Marque os orifícios, fure e encaixe na montagem n.° (15).
Remova a curva de 87 ° com o tubo de extensão e coloque-a no sifão.

6.
7.

Coloque o urinol com o tubo no tubo de saída. Levante o urinol e empurre-o para ambos os parafusos, para encaixa-lo.
Preencha o sifão Pos. (B) cheio com água.

8.
9.

Insira a tampa de aço inoxidável Pos. (A).
Despeje 1 garrafa uriLOCK (0,3 litros) sobre a tampa.

10. Selar o espaço entre a parede e o urinol com silicone. Por favor, note: não coloque silicone na ponta do urinol!
11. O urinol está pronto a ser utilizado!

Importante: Nunca deite o líquido urilock® antes de colocar a tampa de aço inoxidável.
Por favor entregue ao Cliente as instruções de limpeza em anexo, o uriclean® e o gancho.
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