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DE
Diese Aufbauanleitung wurde von uns 
selbst erstellt. Es handelt sich dabei um 
eine Aufbauempfehlung.
Ersuchen Sie unbedingt einen Fachmann, 
welcher Ihnen Ihre Montage und sonstige 
Details nachweislich bestätigt/abnimmt!
Wir empfehlen den Aufbau durch einen 
Fachmann, welcher Ihnen eine Rechnung 
ausstellt – damit Sie eine Garantie auf 
Dichtigkeit etc. erhalten. 
Wasserschäden oder Verletzungen werden 
somit vermieden – nur so sichern Sie sich 
ab.
Wir haften nicht für Ihren Aufbau, jedoch 
stehen wir Ihnen für weitere Rückfragen 
gerne zur Verfügung.

t.: 040/73675470
e-mail: service@i-air.de

EN
These assembly instructions were created 
by ourselves. It is a construction 
recommendation.
It is imperative that you ask an expert 
who will veriably conrm/accept your 
assembly and other details!
We recommend assembly by a specialist, 
who will issue an invoice to you - so that 
you receive a guarantee on tightness, etc..
Water damage or injuries are thus avoided 
- this is the only way to protect yourself.
We are not liable for your construction, 
but we will be gladly available for any 
queries and further information.

t.: 040/73675470
e-mail: service@i-air.de

ES
Recomendaciones de montaje – a leer 
atentamente antes de la instalación.
La instalación debe ser realizada por un 
profesional del sector de los sanitarios. 
Además, el profesional que intervendrá en 
la instalación deberá garantizarle una 
perfecta impermeabilización etc.
De este modo se evitan lesiones o danos 
por agua.
Si tiene alguna pregunta con respecto a 
las instrucciones de montaje, quedamos a 
su disposición.

t.: 040/73675470
e-mail: service@i-air.de

FR
Recommandations de montage - à lire 
obligatoirement avant installation.
Notre société décline toute responsabilité 
et se réserve le droit de ne pas assurer sa 
garantie dans le cas où ce produit ne 
serait pas installé par du personnel 
qualié.
Par ailleurs, le professionnel qui 
interviendra devra également vous 
garantir sa parfaite étanchéité etc.
Les dégâts d'eau ou tout risque de 
blessure sont ainsi évités.
Si vous avez des questions relatives aux 
instructions de montage, nous restons à 
votre entière disposition.

t.: 040/73675470
e-mail: service@i-air.de

PT
Recomendações de montagem – ler 
atentamente antes da instalação.
A instalação deve de ser efectuada por um 
prossional especializadio na instalação 
de equipamento de sanitários. A nossa 
empresa declina toda e qualquer 
responsabilidade reservando‐se o direito 
de não assegurar a garantia, caso o artigo 
nao seja instalado por pessoas 
qualicadas (sendo a factura da 
instalação uma prova).
O prossional que irá intervir na 
instalação deste artigo, terá que lhe 
garantir a perfeita impermeabilização.
Deste modo, evitam-se danos causados 
pela água ou ferimentos. Se tiver alguma 
dúvida sobre as instruções de montagem, 
não hesite em nos contactar.

t.: 040/73675470
e-mail: service@i-air.de
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CZ SEZNAM POUŽITÝCH DÍLŮ

MODEL ROŠTU - STRIP A WAVE

SK ZOZNAM POUŽITÝCH DIELOV

A B

B

E

E

F

F

1

2

spojte uzemnění se šroubem
spojte uzemnenie so skrutkou
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CZ   ZABETONOVAT DO POŽADOVANÉ POLOHY 
SK   ZABETÓNOVAŤ DO POŽADOVANEJ POLOHY 

CZ   USADIT DO VODOROVNÉ POLOHY 
SK   OSADIŤ DO VODOROVNEJ POLOHY 
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CZ   POUŽIJTE HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR ( 2 až 3 vrstvy)
SK   POUŽITE HYDROIZOLAČNY NÁTER (2 až 3 vrstvy)

CZ   HLAVA ŽLABU MUSÍ BÝT VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO BETON ( lepidlo)
SK   HLAVA ŽĽABU MUSÍ BYŤ V ROVNAKEJ ÚROVNI AKO BETÓN (lepidlo)
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L E P I D L O
L E P I D L O

CZ   POUŽIJTE HYDROIZOLAČNÍ PÁSKU
SK           POUŽITE HYDROIZOLAČNU PÁSKU 

7 AUSSCHNEIDEN | CUT SCREEN | CORTAR LONA | TOILE COUPÉE | COLAR TELA

Před aplikací hydroizolačního samolepícího pásu musí být podklad suchý a zbavený nečistot, prachu,tuků a olej. 
Pás nastříhejte na potřebné délky tak, aby se v rozích překrývaly. Z pásu odstraňte ochranný papír, usaďte jej na 
místo, lepící vrstvou dolů a řádně jej přitlačte. Nakonec naneste hydroizolační hmotu.
Pred aplikáciou hydroizolačného samolepiaceho pásu musí byť podklad suchý a zbavený nečistôt, prachu, tukov a olej.
Pás nastrihajte na potrebné dĺžky tak, aby sa v rohoch prekrývali. Z pásu odstráňte ochranný papier, usaďte ho na
miesto, lepiacou vrstvou dole a riadne ho pritlačte. Nakoniec naneste hydroizolačnú hmotu.
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CZ   NÁSLEDNĚ PROVEĎTE POKLÁDKU DLAŽBY POMOCÍ FLEXIBILNÍCH LEPIDEL SE 
        ZASPÁROVÁNÍM MEZER. MÍSTO PŘECHODU DLAŽBY DOPLŇTE SILIKONEM. 
SK   NÁSLEDNE VYKONAJTE POKLÁDKU DLAŽBY POMOCOU FLEXIBILNÝCH LEPIDIEL S 
         ZAŠPÁROVÁNÍM MEZER. MIESTO PRECHODU DLAŽBY DOPLŇTE SILIKÓNOM. 
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POZOR:
Upozornění: Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní 
látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození části výrobku. 

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80 ° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce
 agresívne látky (chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie časti
 výrobku. 
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CZ   VLOŽTE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU DO SIFONU A VLOŽTE KRYT(mřížku)  
SK   VLOŽTE ZÁPACHOVÚ UZÁVERU DO SIFÓNU A VLOŽTE KRYT (mriežku)  
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