MANUAL DE INSTALARE, EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

Rigole de duş Linearis® Compact KESSEL
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Rigolă de duş dotată opţional cu deschidere largă
pentru preluarea apei;
Accesorii:
- Multistop;
- Sită pentru păr.

□ Instalare

□ Punere în □ Instruire
funcţiune
Sistemul a fost instalat şi pus în funcţiune de către
următoarea companie de service:
Denumirea/Semnătura Data
Locaţia
Ştampila companiei
Ediţia 05/2011

Art. Nr. 362-904
Echipament supus modificărilor de ordin tehnic.
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1. Instalarea

Rigolă de duş Linearis® Compact

1. Instalarea

Rigolă de duş dotată opţional cu deschidere largă pentru preluarea apei*

1. Instalarea

1. Instalarea

1. Instalarea

1. Instalarea
Curăţarea

1. Instalarea
Instalarea: lângă perete

1. Instalarea
Instalarea rigolelor de dus Linearis Compact încastrate în beton

1 Pardoseală de beton;
2 Izolaţie Termică/Acustică;
3 Strat separator;
4 Şapă de mortar;
5 Suport pentru patul subţire de material;
6 Strat de bază/Strat de materiale lichide;
7 Adeziv pentru gresie;
8. Plăci de gresie.

Exemplu de instalare pentru cea mai mică înălţime a plăcilor de gresie

1. Instalarea
Instalarea rigolelor de dus Linearis® încastrate în beton

1 Pardoseală de beton;
2 Izolaţie Termică/Acustică;
3 Strat separator;
4 Şapă de mortar;
5 Suport pentru patul subţire de material;
6 Strat de bază/Strat de materiale lichide;
7 Adeziv pentru gresie;
8. Plăci de gresie.

2. Generalităţi

Capacitatea de evacuare a apei Rigolă de duş Linearis® Compact: 36 l/minut (nivelul apei: 10 mm)
Capacitatea de evacuare a apei Rigolă de duş Linearis® Compact: 30 l/minut
Instalarea: în încăperi sau lângă perete

3. Notă

Notă:
Datorită distanţei scăzute (h) dintre flanşă şi conducta de scurgere, vă recomandăm să utilizaţi un tip de mortar corespunzător
pentru a se evita posibilele scurgeri în această zonă. După aplicarea stratului de mortar, trebuie utilizat un adeziv impermeabil
conform fişei informative ZDB „Sfaturi privind utilizarea adezivilor lichizi impermeabili sub lambriu şi suprafeţe alcătuite din
plăci de gresie atât în interior cât şi la exterior”, anul publicării 2010.

4. Garanţia
1. În cazul în care produsul livrat de compania KESSEL se va dovedi defect, această companie va avea două alternative: să repare
sau să înlocuiască produsul. Dacă produsul se va defecta din nou după repararea sau înlocuirea sa a doua oară sau soluţia de a
repara sau înlocui echipamentul este nefezabilă din punct de vedere economic, clientul are dreptul de a renunţa la produs / de a
rezilia contractul cu compania KESSEL sau de a primi contravaloarea acestuia. Compania KESSEL trebuie notificată imediat în
scris în legătură cu defecţiunile apărute la produs. În cazul în care defectul reclamat nu este vizibil sau este dificilă de demonstrat
existenţa sa, compania KESSEL va trebui notificată imediat în scris în legătură cu existenţa defectului de îndată ce această
defecţiune va fi descoperită. Dacă produsul va fi reparat sau înlocuit, acesta a primi o nouă garanţie identică cu garanţia
produsului original (defect). Termenul de produs defect se referă doar la produsul sau piese ale acestuia care au nevoie de reparaţii
sau care trebuie înlocuite şi nu în mod neapărat la întregul produs sau echipament. Produsele KESSEL au un termen de garanţie de
24 de luni. Acest termen de garanţie începe în ziua în care produsul va fi expediat de către compania KESSEL clientului său.
Garanţia se aplică doar în cazul produselor noi. Informaţii suplimentare referitoare la acest subiect pot fi găsite în secţiunea 377
din Codul Comercial German (HGB). În plus faţă de garanţia standard, compania KESSEL oferă o garanţie suplimentară de 20 de
ani pentru corpurile din polimeri ale separatoarelor de produse petroliere din clasa I / II, separatoarele de grăsimi, căminele de
vizitare, sistemele de epurare a apelor uzate şi rezervoarele de stocare a apelor pluviale. Această garanţie suplimentară are legătură
etanşarea la apă, domeniul de aplicabilitate şi siguranţa structurală a produselor.
O cerinţă a acestei garanţii suplimentare este aceea ca produsul să fie instalat în mod corespunzător, să fie exploatat potrivit
manualului de instalare şi utilizare valabil al produsului şi normelor / reglementărilor corespunzătoare.
2. Uzura normală a produsului nu va fi considerată ca reprezentând un defect al acestuia. Probleme apărute la produsele instalate,
manipulate sau întreţinute în mod necorespunzător nu vor fi considerate defecte.
Notă: Doar producătorul poate desface componentele etanşate sau prinse cu şuruburi. Altfel, garanţia va deveni nulă şi fără
valoare.
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