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Blanke•DIBA-DRAINBOARD
BlANke•DIBA-DRAINBOARD je DOskA sO spáDOm A vhODNým pODlAhOvým ODtOkOvým 
systémOm sO spRIAhNutým IzOlAčNým pásOm OsADeNým OD výROBcu.

nízka montážna výška,• 
zaizolovaný povrch,• 
tlakuvzdorný povrch,• 
integrovaný spád 2 %,• 
možnosť prejazdu vozíkom pre invalidov.• 

popis produktu: Blanke•DIBA-DRAINBOARD je doska so spádom 
vyrobená z tepelno-izolačného a vysoko zhusteného 
EPS materiálu pre bezbariérové sprchy s podlahou na 
úrovni okolitého priestoru. Expandovaný polystyrén je 
vyrobený s integrovaným spádom 2 %.

Oblasti použitia: Blanke•DIBA-DRAINBOARD sa dá v sprchách pou-
žiť ako náhrada za poter, pričom doska je zaradená 
do triedy namáhania A2 (podľa abP). Blanke•DIBA- 
DRAINBOARD je určená na použitie vo verejných, 
priemyselných a súkromných priestoroch.

spracovanie: Podlahový odtok umiestnite do stredu a do správnej výšky. Následne zafixujte odtok rýchlo tvrd-
núcou maltou. Po vytvrdnutí fixačnej malty vyhotovte vyrovnávací poter, produkt osaďte čerstvý 
do čerstvého, lepidlom na obklady do poteru a vyrovnajte ho. Predtým nezabudnite osadiť na prí-
rubu obojstranne lepiaci butylový krúžok, ktorý je súčasťou systému. Následne odstráňte ochran-
nú fóliu na hornej strane a nalepte dodanú manžetu s golierom pre trubky. Hneď potom založte 
do spodného výrezu kužeľový tesniaci krúžok. Manžetu s golierom pre trubky nalepte na podklad 
bežným lepidlom na obklady podľa DIN 12004 C2.

technické údaje: Veľkosť:

Hrúbka:
Montážna výška:
Spád:
Odtokový výkon:

Prekrytie
Izolačný pás:
Možnosť prejazdu vozíkom pre invalidov:
Priechodnosť bosou nohou:

90,0/90,0 cm
120,0/120,0 cm
4,0 cm
9,5 cm s vodorovným odtokom
cca. 2 %
0,8 l/sek.

7,0 cm široký
od dĺžky hrany mozaiky 10,0 x 10,0 cm
od dĺžky hrany mozaiky 2,0 x 2,0 cm
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