Asennusohje: Siivous-/käsienpesu-/pesualtaat
1. Tarkista, että seinäpinta on suorassa altaan asennustelineen asennuskohdassa.
2. Mikäli mahdollista, asenna allas siten, että viemärikaivo tai viemäröintiputki on samalla
linjalla kuin altaan keskikohta.
3. Erikseen lisävarusteena olevaa putkisuojaa ei voida asentaa paikalleen, jos vesilukko
ylittää altaan alla olevan asennustelineen ulkoreunan yli 50 mm. Etureunaa kohden tulevan
vesilukon pitää olla lyhimmässä asennossa ja putken ulkoreuna voi olla sivussa
keskikohdasta n. 20 mm. Mitoituksella tarkoitetaan altaan mukana toimitettua vesilukkoa.
4. Varsinainen asennus aloitetaan kiinnittämällä ylätukilista seinään kolmella kiinnitysruuvilla.
Normaalikorkeudelle kiinnitettäessä ylätukilistan yläreunan korkeus on 870 mm lattiasta,
jolloin altaan yläreunan korkeus on noin 850 mm. Muuhun korkeuteen laitettaessa, katso
jäljempänä oleva putkisuojakohta 8. Kiinnitä ylätukilista siten, että keskellä oleva
kiinnitysruuvi on mahdollisimman keskellä lattiakaivoon tai viemäröintiputkeen nähden.
Mikäli joudut käyttämään muovisia kiinnitysproppuja, merkitse ensiksi keskikohdan
kiinnitysruuvin paikka ja poraa propulle 8 mm poranterällä reikä ja paina proppu reikään
siten, että proppu jää aavistuksen seinäpinnan yläpuolelle. Aseta ylätukilista paikoilleen ja
kiinnitä lista keskireiästä ruuvilla seinään kiinni. Katso vatupassilla, että lista tulee suoraan
ja kiinnitä lista keskiruuvin kahta puolta olevista rei’istä kiinni. Kiinnityspropuille olevat reiät
voi porata suoraan listassa olevista rei’istä 8 mm poranterällä (älä irrota listaa seinästä) ja
painaa reikiin muoviset kiinnitysproput ja sen jälkeen kiinnittää ruuvit paikoilleen. Jos seinä
on epätasainen, tarkista että lista ei ole painunut kaarelle, koska se voi vaikeuttaa tai estää
altaan asennuksen paikoilleen. Mikäli seinän epätasaisuudesta johtuen lista on painunut
kaarelle, löysää tarvittaessa päissä olevia ruuveja, siten että listassa oleva kaarevuus
poistuu.
5. Seuraavaksi laita altaan kiinnitysteline paikoilleen siten, että kiinnitystelineen yläreuna on
painettuna ylätukilistan alareunaan kiinni ja telineessä oleva kiinnitysreikä on tukilistan
keskireiän kanssa allekkain samalla linjalla. Kiinnitä teline seinään kiinni samalla tavalla
kuin kohdassa 4 ylätukilistan kiinnitys.
6. Seuraavaksi aseta ensin ylivuotoputki paikoilleen ja sen jälkeen käännä altaan
etureuna koholle takalaippaan nähden ja aseta takalaipan, ylöspäin olevan
pyöreäreunaisen laippaosan, ylälistassa olevaan rakoon. Suorista samalla allas
vaakatasoon ja nosta allasta ylöspäin siten, että ylälistan alareuna painuu altaan
takalaipan tasoon kiinni. Toinen tapa on työntää allas sivusta paikoilleen, kuten edellä
on kerrottu.
7. Seuraavaksi laita vesilukko ja viemäriyhde paikoilleen. Paksumpi pyöreä tiiviste laitetaan
vesilukon ja kiinnitystelineen väliin ja ohuempi pyöreä reiällinen tiiviste altaan pohjaventtiilin
alle altaan sisäpuolelle, ruuvaa venttiilin alaosa paikoilleen. Nosta, paina tai siirrä allasta
sen verran, että venttiili asettuu keskelle altaassa olevaan syvennykseen ja kiristä ruuvi
riittävän lujalle, jotta kiinnitystelineen ja altaan välinen saumakohta tiivistyy vedenpitäväksi.
Huom. varo liiallista kiristämistä! Tarkista ajoittain pohjaventtiilin paikoillaan pysyvyys ja
kiristä tarvittaessa. Laita pohjaventtiili ja ylivuotoputken näkösuoja paikoilleen, laske vettä
altaaseen ja tarkista, että kaikki saumakohdat ovat vedenpitäviä.
Vemta Oy
Hallbergintie 5, 80100 JOENSUU
Puhelin 0424 7261, Fax 013 6100 372
e-mail: myynti@vemta.fi
www.vemta.fi

Putkisuojan asennusohje, mikäli hankittu lisävarusteena
8. Putkisuoja painetaan altaan kiinnitystelineessä oleviin kiinnitysuriin. Vesilukko tulee
asentaa siten, kuin kohdassa 3 on kerrottu, muutoin putkisuojaa ei ehkä ole mahdollista
asentaa. Putkisuojan vakiokorkeus on 650 mm, jolloin lattian ja putkisuojan takareunan
väliin jää noin 50 mm rako, jos allas on asennettu vakiokorkeuteen 850 mm lattiasta.
Halutessasi raon pienemmäksi asenna allas alemmaksi, mutta ei enempää kuin 40 mm.
Tilauksesta teemme vakiomitasta poikkeavia putkisuojia. Putkisuojan tarkemmat
asennusohjeet ovat erillisenä putkisuojan mukana.
9. Taustalevy asetetaan ylätukilistan ja altaan takalaipan päälle ja katsotaan, että se
peittää ylätukilistan kokonaan näkyvistä sekä molemmat reunat ovat altaan reunoista
saman verran yli. Taustalevy kiinnitetään seinään irrottamalla teippien päältä
suojakalvot ja painamalla taustalevy tiukasti seinään kiinni. Tartunnan voi varmistaa,
varsinkin huonosti tarttuvilla seinäpinnoilla, laittamalla liimamassaa riittävän paksu
kerros levyn ja seinän väliin, kolmesta neljään kohtaan. Ruuveilla seinään kiinnittäminen
ei yleensä ole tarpeellista.
10. Normaali asennusaika on yleensä 5-10 minuuttia. Mutta vaikka menisi hieman
enemmänkin aikaa, niin pääasia on, että kiinnitys seinään ja muu asennustyö on tehty
huolellisesti, näin varmistetaan tuotteen turvallinen käyttö.
Kiitämme teitä lämpimästi, että olette päätyneet valinnassanne juuri meidän
tuotteeseen.
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