SZANOWNY KLIENCIE PROSIMY O ZPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.
INSTRUKCJA MONTAŻU WANIEN I BRODZIKÓW FIRMY
„TOM – PLAST”

Montaż wanien (brodzików) należy powierzyć osobom posiadającym kwalifikacje do wykonywania prac zgodnie ze
sztuką budowlaną!

UWAGA!!!
- w czasie transportu należy wannę (brodzik) chronić przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.
– wannę (brodzik) należy ustawić (przechowywać) na zamontowanym stelażu z nogami regulowanymi, w przypadku
braku stelaża, opierając o płytę wzmacniającą znajdującą się na dnie.

ABY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ WANNĘ (BRODZIK) NALEŻY:












przymocować stelaż z nogami regulowanymi do płyty wzmacniającej dno wanny (brodzika) za pomocą
załączonych wkrętów długości do 20mm,
przygotować podmurówkę w sposób zapewniający podparcie na jak największej powierzchni (głównie
płaszczyzny poziomej) uwzględniając wysokość od rozmiarów obudowy roboczej (w przypadku jej
występowania)
na podmurówkę nałożyć warstwę mięsistej zaprawy cementowej,
na tak przygotowane świeże podłoże osadzić wannę (brodzik) oddzielając od świeżej zaprawy cementowej
cienką folią w celu uniknięcia sklejenia.
stopniowo równomiernie dociskać na całej powierzchni zwracając uwagę na dokładne poziomowanie.
wanna (brodzik) powinna przylegać na całej powierzchni,
po osadzeniu wanny (brodzika) poczekać do pełnego stwardnienia podmurówki.
wanna (brodzik) powinna być zamontowana w sposób umożliwiający demontaż.
podmurówkę wykończyć płytkami ceramicznymi lub obudową.
szczelinę między płytkami a wanną (brodzikiem) wypełnić silikonem sanitarnym.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE:





Czyścić środkami do mycia naczyń kuchennych i urządzeń sanitarnych nie zawierających substancji ściernych,
żrących i rozpuszczalników chemicznych.
Ewentualne zarysowania (nie większe niż 0,1mm) można usuwać szlifując powierzchnię wodoodpornym
papierem ściernym nr: 1000 a następnie polerować miękką szmatką przy użyciu pasty do polerowania lakieru
samochodowego (np. AUTOMAX) aż do uzyskania żądanego połysku.
Ewentualne zmatowania można usuwać (odnawiać) za pomocą pasty do polerowania lakieru samochodowego.

WYMAGA SIĘ PODMUROWANIA WANNY LUB BRODZIKA POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI.
GWARANCJA OBEJMUJE 1 ROK.
UWAGA!!!
Wanna (brodzik) zamontowana musi być w sposób umożliwiający łatwy demontaż. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku montażu niezgodnego z wyżej wymienioną instrukcją oraz za
szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją, a także pielęgnacją inną niż wskazana powyżej.

