Swift en Eagle Serie
Installatie-instructies
Apollo Comfort Sanitair

Swift 002, 003 & 006
Links en rechts geen
verschil

Swift 001, 004 & 005
Rechter uitvoering

Belangrijk: Om beschadiging te voorkomen de tray
afdekken met een stuk hardboard of karton!
!Lees eerst deze installatie instructie voor dat u begint. Dit is een installatiehulp!

! We adviseren om geen powerdouches toe te passen!
Installatie

FIG 1

1. Leg de tray op de plaats waar hij definitief
geplaatst zal en teken deze plaats langs
de omtrek af. FIG 1

Vloerbalken
De tekening toont
installatie op een
houten vloer

Platform

2. Bij plaatsing op de balken verwijdert u de
vloerdelen zodat er een hoogteverschil van
18 mm met de rest van de vloer ontstaat.

Vloerdelen

Trek nu twee lijnen vlak boven de tegellip. Kap daarna de muur eronder weg zodat de tegellip in de muur
weg valt en gelijk met de wand valt.
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Tray rand

FIG 2

Oude
vloerdelen

3.

Bij plaatsing op de balken is het raadzaam een hulpvloer tussen de balken als ondersteuning aan te
brengen. Opvullen met een zand/cement mix of met PUR/polystyreenplaten. Eventueel de ruimte onder
de sifon opvullen ter ondersteuning van de sifon. FIG 1

3A.

Bij gebruik van tegels op een houten vloer legt u de tray op de oude houten vloer en maakt een gat van
50 bij 50 cm om de sifon. Om aan te sluiten noodzakelijk en ook om het afschot van
de bak op te vangen. Daarna legt u over de gehele vloer Wediplaat 20 mm. En plakt de naden af. De
true seallip komt te vervallen. Opgeven bij de bestelling! Kijk ook even op de laatste pagina onderaan.

3B.

Bij installatie op een steenachtige ondergrond kunt u een zand/cement mix
of PUR/polystyreenplaten toepassen ter ondersteuning.
4.

5.

Controleer of de Swift goed aanligt in de
uitsparing en teken de plaats van de sifon
af.
Verwijder de tray en bepaal de verdere plaats van de
afvoerleiding. Voor plaatsing op een stenen ondergrond
kan het noodzakelijk zijn een stuk dekvloer onder de tray
te verwijderen om ruimte voor de sifon vrij te maken .
(Ongeveer 92mm x 78mm diepte x breedte). FIG 3

FIG 3
McAlpine Sifon
STW7-RB wordt
standaard mee
geleverd
85mm O/D
33mm

90.5mm

6.

7.

Bevestig de verdere afvoerpijpen in lijn met
de sifon en maak deze vast aan de
afvoerleiding.
Steek het bovenste deel van de sifon door
het gat in de tray en draai deze vast.
Vergeet het zwarte rubber niet te plaatsen.

8.

Boor gaatjes in de tegellip en in de True Seal
profiel in de balklaag om de tray vast te zetten.

9.

Nu kunt u eventuele Z profielstrips aan de
wand bevestigen om de wandbekleding/
tegels over te laten gaan in de
vinyvloerbedekking.

92mm
5°

78mm
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FIG 4

10.

11.

Vinylvloerbedekking
U moet de gehele verdere badkamervloer
voorzien van 4 mm watervast triplex opdat
de vloer in lijn komt te liggen met de True
Seallip. FIG 4
Het vinyl moet op maat worden gesneden
en warm versmolten worden met de PVC
True Sealstrip

Vinyl
vloer

Opmerking: Het vinyl moet met een 2componenten waterbestendige lijm aan
de badkamervloer worden vastgelijmd.

12.

Het is belangrijk dat het Trueseal profiel
schoon is en dat de beschermtape heel
blijft en pas verwijderd wordt op het
moment van versmelting met het vinyl.
FIG 5

13.

Let op: De rand van de tray moet
absoluut in lijn liggen met de rest van
de vloerdelen FIG 2 Bij vinyl ligt de True
seallip dus 4 mm hoger dan de oude
houten vloer! Bij tegels is de True Seallip
niet aanwezig en moet de rand echt gelijk
met de Wediplaten liggen.

4 mm
watervast
Triplex

FIG 5

Vinyl
vloer
4 mm
watervast
triplex

Aluminium
Trueseal profiel

Tegels
Houten vloer
Wediplaten

Nu bent u zover dat u de douchewand kunt plaatsen.
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