
Szerelési kézikönyv

Beépíthető mosdó Szerelési útmutató

bEÉpíThETŐ MoSdÓ

LInER*
5129 L1 xx
5109 L1 xx
5125 L1 xx

MIRon
5199 59 xx
5169 59 xx
5171 59 xx
5188 59 xx

SoLInAR
6006 33 xx
6006 40 xx

BÁZIS
4171 54 xx
A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 21., 29-30., 42-43. és az 58. oldalon!

Figyelem!
A mosdó beépítése a kivágott munkalapra felülről történik!

A mosdófészek kivágásához szükséges kivágósablont a Solinar és a Bázis mosdók 
esetében a mosdóval együtt szállítjuk.

LInER beépíthető mosdók szerelési lépései:

MIRon elölről beépíthető mosdó szerelési lépései:

A szerelés lépései:
1.  A kivágósablon segítségével jelölje ki a mosdó illeszkedéséhez szükséges fészket a 

munkalapon és a bútor elején. A bútorlap vastagságát is vegye figyelembe!
2.  Vágja ki a kijelölt helyet! 
3.  Az illeszkedő felületeket tisztítsa meg a szennyeződésektől! 
4.  A mosdó munkalappal érintkező, alsó peremére hordja fel a rugalmas tömítőanyagot, 

a szilikonfugázót! 
5.  Rögzítse a mosdót a mellékelt rögzítőkészlettel! 
6.  A kinyomódott, felesleges tömítőanyagot távolítsa el! 
7.  A tömítőanyagot az előírásoknak megfelelő ideig hagyja megkötni! 
8.  Végül a csatlakozó szerelvényeket kösse be!

*A részletes szerelési útmutató megtalálható a termék csomagolásában.
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Szerelési kézikönyv

Szerelési útmutató Beépíthető mosdó

SoLInAR és BÁZIS mosdók szerelési lépései:

A szerelés lépései:
1.  A kivágósablon segítségével jelölje ki a mosdó illesztéséhez szükséges fészket és 

a szimmetriatengelyeket a munkalapon!
2.  A mosdó látható peremén jelölje be a középtengelyeket!
3. Vágja ki a kijelölt helyet!
4.   Az illeszkedő felületeket tisztítsa meg a szennyeződésektől!
5.  A mosdó munkalappal érintkező, alsó peremére hordja fel a rugalmas tö mí tő-

anyagot, szilikonfugázót!
6.  A mosdót a középtengelyek segítségével ültesse be!
7.  A kinyomódott felesleges tömítőanyagot távolítsa el, majd a fuga felületét simítsa 

egyenletesre!
8. A tömítőanyagot az előírásoknak megfelelő ideig hagyja meg kötni!
9. Végül a csatlakozó szerelvényeket kösse be!

CSApTELEp RögZíTŐ fURAT KIüTÉSE

Az egészségügyi szerelvények beszerelésekor gyakran szükségünk van újabb szerel-
vény furat kialakítására.

Figyelem!
Ez csak akkor lehetséges, ha a termék máz nélküli oldalán erre elő-
készített szerelvényfurat kikönnyítés van!

A mosdókon és a kézmosókon kikönnyítéssel előkészített szerelvényfuratok kiütését 
speci álisan erre a célra kialakított „kúpos” kalapáccsal, illetve a máz megbontását 
ponto zó val kell elvégezni. Jelölje át a mázatlan oldalon lévő szerelvényfurat 
kikönnyítését a mázas oldalra! A termékek mázas oldaláról, a kikönnyítés közepén 
egy pontban, vagy a kúpos kalapács kúpos részével, vagy a pontozóra mért sok apró 
ütéssel a máz felü letét bontsa meg, és ezt mindaddig folytassa, amíg alulról a cserép 
le nem válik! Ezután a kalapácsot megfordítva a furat további apró ütésekkel a kívánt 
átmérőre bővíthető. ha szükséges a furatpalást tovább simítható a kívánt méretre 
(fúrócsiszolóval vagy gyémánt reszelővel).

Figyelem!
Kérjük, a megfelelő munkavédelmi szabályok betartását a szem- és  
a kézsérülések elkerülése érdekében! 
Védőszemüveg és kesztyű használata kötelező!

Csaptelep rögzítő furat kiütéséhez minden esetben kérje szakember 
segítségét!
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