Monteringsanvisning på dusjbunn med
bakvegger for dusj fra Aardal AS
Modell:
Materiale:
Renhold:
Tilpasninger:

Alle modeller
Silestone 94% kvarts kompositt
Enkelt renhold
Kan tilpasses alle bad

Før montering:
 Sørg for godkjent membran på gulv og vegg.
Materialet Silestone erstatter ikke membran.
 Ved installasjon med henblikk på fornying av
dusjsone, skal det brukes diffusjonsåpen
membran/primer fra Mapei eller tilsvarende på
gulv/vegg før dusjbunn med bakvegg installeres.
Følg leverandørs beskrivelse.
 Alle overflates rengjøres og avfettes før
membran/primer påføres.
Følg prosedyre fra leverandør.
 Det er særdeles viktig at blandingsforhold og
tørketider overholdes for å oppnå ønsket resultat.

Monteringsanvisning:
 Sjekk dusjbunn/emballasje for transportskader.
 Ved innbæring skal produktet alltid bæres på
høykant for å unngå brekkasjer.
 Sørg for at underlag i dusjsonen er støv og fettfritt.
 Stort fall på undergulv kan avrettes i forkant om
man ikke ønsker å gjøre dette under nedsetting av
dusjbunn.
 Det anbefales bruk av forhøyningsring fra Purus
Joti for å unngå inntrengning av vann i fliselim
rundt sluk/avløp. Gjelder ved stort fall på
undergulv. Denne skaffes hos din lokale rørlegger.
 Alle modeller/bakvegger skal limes ved bruk av
Mapei ElestoRapid flise lim eller tilsvarende.
Dusjbunnen og bakveggene er å oppfatte som en
stor flis og installeres deretter.
 Det er viktig med god underdekning med fliselim
under dusjbunn for stabilitet/avretting, og ikke
minst for god overføring av gulvvarme.

 Ved installasjon skal det sørges for minimum 5 mm
fuge mot tilstøtende fast konstruksjon. Dette for å
sikre ekspansjons muligheter. Dette gjelder også
ved installasjon av bakvegger for dusj.
 Ved installasjon av komplett løsning med
bakvegger og dusjbunn, monteres dusjbunn først.
Sørg for god tildekking av dusjbunn før installasjon
av bakvegger. Dette forhindrer unødvendig renhold
om man skulle søle flise lim på dusjbunn.
Deretter monteres bakveggene ved bruk av samme
flise lim, Mapei ElestoRapid eller tilsvarende.
Husk ekspansjonsfuge mot gulv og inn mot annen
fast installasjon.
 Alle fuger silikoneres til slutt for en tett og fin
overgang. Det anbefales sanitærsilikon med sopp
og algedrepende egenskaper.

