Instrukcja montażu
Adapter BZO/PVC2 i STAL2
kierunek kierunek
kierunek
montażu
montażu
montażu
adaptera
adaptera

dociśnięcie
dociśnięcie
dociśnięcie

adaptera

kierunek
kierunek
montażu
kierunek
montażu
adaptera
montażu
adaptera

dociśnięcie
dociśnięcie

dociśnięcie

adaptera

rys. 1

rys. 2

klej

rys. 3

klej

agresywny
klejagresywny
do pvc
agresywny
do pvc
do pvc

klej

rys. 4

klejagresywny
klej
do 5
pvc
rys.
agresywny
agresywny
do pvc
do pvc

1.	W celu poprawnego połączenia
adaptera z rurą kanalizacyjną 110
należy spryskać uszczelkę trapera
umieszczoną w adapterze sprayem
poślizgowym z oferty Galeco (rys. 1).
2.	W kolejnym kroku wsuwamy adapter
do połowy szerokości uszczelki bez
jego dociskania do końca. Następnie
regulujemy ustawienie adaptera do
pionu rury spustowej (rys. 2) i dociskamy adapter do rury kanalizacyjnej
do wyczuwalnego oporu (rys. 3).
3.	W przypadku łączenia Adaptera
BZO/PVC2 z rurą spustową pvc 70x80

rys. 6

z systemu Galeco BEZOKAPOWY (do
montażu w elewacji budynku) stosujemy mufę uszczelkową z systemu
Galeco BEZOKAPOWY. Wcześnej
należy pamiętać o wklejeniu uszczelki do mufy przy użyciu kleju cyjanoakrylowego (rys. 4).
4.	Przy montażu systemu Galeco
BEZOKAPOWY po zamontowaniu
mufy na adapter, należy na dolną
jej część nałożyć klej agresywny do
pvc z oferty Galeco i nasunąć rurę
spustową (rys. 5 i 6).
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5.	W przypadku łączenia Adaptera
BZO/PVC2 z rurą spustową pvc 70x80
z systemu Galeco PVC2 (do montażu na zewnątrz elewacji) stosujemy
mufę z systemu Galeco PVC2.
6.	Przed montażem mufy należy na
górną jej część nałożyć uszczelniacz
z oferty Galeco. Producent zaleca
doszczelnienie elementów w powyższy sposób, gdyż może to wpłynąć
na zwiększenie wydajności systemu
(rys. 7, 8 i 9).
7.	W przypadku łączenia Adaptera
STAL2 z rurą spustową stalową 80x80
stosujemy mufę stalową z systemu
Galeco STAL2. Podczas łączenia

należy pamiętać o uszczelnieniu
miejsca łączenia górnej części mufy
z adapterem za pomocą uszczelniacza z oferty Galeco. Producent
zaleca doszczelnienie elementów
w powyższy sposób, gdyż może to
wpłynąć na zwiększenie wydajności
systemu (rys. 10).
8.	Następnie nasuwamy na dolną część
mufy rurę spustową (rys. 11 i 12).
9.	Kolejne etapy montażu rur spustowych przeprowadzamy zgodnie
z instrukcjami montażu do systemu
Galeco BEZOKAPOWY i Galeco
STAL2.
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