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Blanke•DIBA-DRAIN
PoDlAhový oDtokový systém PRe sPRIAhNuté IzolácIe
NA Rýchle A BezPečNé PRIPojeNIe NA kANAlIzAčNé PotRuBIA

nízka montážna výška,• 
vysoký odtokový výkon,• 
s blokovaním spätného vzdutia,• 
neprepúšťa zápach.• 

Popis produktu: Blanke•DIBA-DRAIN je podlahový odtokový systém na 
rýchle a bezpečné pripojenie na kanalizáciu v budove. 
Odtokový systém je vyrobený z vysoko proti nárazom 
odolného polypropylénu. Súčasťou odtoku je oboj-
stranne lepivý krúžok z butylkaučuku, ako aj manžeta 
s golierom pre trubky na zaizolovanie.

oblasti použitia: Teleso odtoku s príslušenstvom je klasifikované podľa 
DIN EN 1253 „Odtoky pre budovy“ v kategórii K 3. 
V tomto prípade sa jedná o neprejazdné plochy, napr. 
mokré priestory v bytoch, hoteloch, sprchy pri plaveckých bazénoch, v školách, na terasách, 
balkónoch atď.

spracovanie: Podlahový odtok Blanke•DIBA-DRAIN umiestnite do stredu a do správnej výšky. Následne zafi-
xujte odtok rýchlo tvrdnúcou maltou. Po vytvrdnutí fixačnej malty vyhotovte poter v spáde z ce-
mentovej malty. Poter stiahnite tak, aby lícoval s hornou hranou podlahového odtoku a zahlaďte 
ho dočista. Po vyschnutí odstráňte hornú ochrannú fóliu podlahového odtoku. Na prírubu presne 
prilepte obojstranný lepiaci butylový krúžok. Následne odstráňte papierovú ochrannú fóliu z hor-
nej strany, aby ste mohli vhodným spôsobom nalepiť manžetu s golierom pre trubky. Prečnieva-
júce časti butylového krúžku pritlačte navlhčeným prstom na zvislú stenu podlahového odtoku. 
Nalepte manžetu s golierom pre trubky do podlahového odtoku a zaistite ju upínacím krúžkom.

technické údaje: DN 50 vodorovne:
Montážna výška:
Odtokový výkon:
Priemer:
Materiál:

DN 50 zvislo:
Montážna výška:
Odtokový výkon:
Priemer:
Materiál:

Tesniaci krúžok:
Veľkosť:
Tesniaca manžeta:
Veľkosť:

70,0 mm
0,8 l/s

polypropylén (PP)

189,3 mm
0,8 l/s

polypropylén (PP)

butylkaučuk

polyetylén s vrstvou tkaniny

Príslušenstvo: Blanke•RENOROST, rôzne prvky na výškové a bočné nastavenie polohy vtokovej mriežky.
Možnosť nastavenia na 3 výšky 4,0/8,0/10,0 mm.
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