INFO
03/2015

HL540(I) Sprchová vpust „Primus“

HL540

HL540I

Rakouská rodinná firma HL Hutterer & Lechner GmbH vyrábí již více jak 60 let
zápachové uzávěrky a odtokové systémy. Nejnovější výsledek mnohaletých zkušeností
v tomto oboru je: Sprchová podlahová vpust HL540 "PRIMUS". Jedná se tedy o
podlahovou vpust, určenou speciálně pro použití do bezbariérových sprchových
prostor řešených v dlažbě. Při vývoji tohoto produktu byl kladen důraz na snadnost
montáže pro instalatéra(-y) a také na praktičnost údržby, tedy přístupu do vpusti pro
uživatele z důvodu čištění. Taktéž je nepřehlédnutelný i vzhled s vlastní designovou
variantou HL540I

jednoduše • komplexně • promyšleně
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MONTÁŽ
Výhody nové sprchové podlahové vpusti se prokáží hned při montáži:
stabilní přikotvení šrouby a zvukově izolovanými ocelovými patkami do
betonové konstrukce. Těleso vtoku lze dále na úhelnících výškově usadit
tak, aby bylo dosaženo řádného spádování potrubí.

Velice jednoduše to jde potom dále: Nyní může být dokončena skladba
podlahy (zvuková, tepelná izolace) betonáží a spádováním betonového
potěru k tubusu vpusti. Tím odpadá složité výškové urovnávání izolačních
přírub běžných podlahových vpustí do úrovně betonového potěru,
instalace je tím mnohem jednodušší a instalatérovi to může být úplně
"jedno" - vyčnívající díl vpusti se po dokončení betonáže a vyzrání betonu
odřízne pomocí pilky nebo úhlovou bruskou.
Následně se izolační manžeta - pryžová vložka s oboustranným textilním
kašírováním nasune shora do tubusu vtoku (utěsní se pomocí
integrovaných břitových těsnění) a zapracuje se do hydroizolační stěrky
podlahy.

Nástavec s nerezovým rámem určený pro sílu dlažby od 8mm do 30mm
se nasadí do nosné části izolační soupravy. Po položení dlažby a
dokončení spárování se vloží zápachová uzávěrka PRIMUS, provedení ZU
funguje jako "suchý sifon": PRIMUS je vodní zápachová uzávěrka, která i
v případě vyschnutí zabraňuje pronikání plynů z kanalizace do budovy.
Zápachová uzávěrka je kdykoliv ze systému vyjímatelná, a to z důvodu
jednoduchého čištění, a také možnosti velkorysého vstupu do kanalizace
v případě ucpání potrubí. Prostě, jistota je jistota.

V případě zvýšeného požadavku na design: HL540I - odtokový rošt z
kartáčované nerezové oceli s prohlubní pro vložení dlažby.
Lze také použít designové vtokové mřížky HL066.1Q a HL066.1C
Video k montáži: https://www.youtube.com/watch?v=DRorq2oV8KQ

HLAVNÍ ÚDAJE HL540 „PRIMUS DRAIN“
MAXIMÁLNÍ PRŮTOK

0.8l/s (HL540I: 0,6l/s)

STAVEBNÍ VÝŠKA

min. 80mm, max. 250mm po horní hranu bet. potěru

RÁM NÁSTAVCE

Nerezová ocel V4A, 145 x 145mm

VTOKOVÁ MŘÍŽKA

Nerezová ocel V2A, 138 x 138mm

VÝŠKA VOD. UZÁVĚRU

50mm (HL540I: 40mm)
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HL540

NÁHRADNÍ DÍLY

HL540I

HL03900.0E
ABS Stavební kryt rámu 145 x 145mm

HL0540I

HL03910.1E

V4A Vtoková mříž z nerezové oceli
138 x 138mm, prohlubeň pro dlaždici
74 x 74mm, hloubka 13mm

V2A Vtoková mříž z nerezové oceli
138 x 138mm

HL0540.2E
V4A Rám z nerezové oceli
145 x 145mm, stavební výška 8 – 30 mm
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HL540

NÁHRADNÍ DÍLY

HL540I

HL2040

HL2040I

PP/ABS Zápachový uzávěr PRIMUS,
výška vodního uzávěru 50mm

PP/ABS Zápachový uzávěr PRIMUS,
výška vodního uzávěru 40mm

HL0540.4E
PC/ABS/TPE – pryžová izolační manžeta
s textilním kašírovaním

HL540K
Těleso odtoku DN50 PP/ABS/ner. ocel

BALENÍ

1 kus v kartonu V x Š x H 240 x 240 x 292mm
91 kusů/paleta V x Š x H 1850 x 800 x 1200mm

VÁHA

HL540: Netto 1,5 kg; Karton: 1,8 kg
HL540I: Netto 1,8 kg; Karton: 2,1 kg

CENY

viz ceník

Dodání :

od 15. Června 2015

HL technická kancelář ČR
Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený

Maňas Tel.: +420 602 519295
Zeleny Tel.: +420 724 024657

E-Mail: manas@odtokyhl.cz
zeleny@odtokyhl.cz

