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 Systém: NEREZ Verze: 01-2023 

Typ: ŽLABY, RÁMY, ROŠTY Použití: VEŘEJNÉ 

INSTALAČNÍ 
PODMÍNKY 

Nerezové podlahové žlaby jsou určeny jako sběrač povrchových odpadních vod. Podlahové rámy jsou určeny k 
olemování různých stavebních otvorů, kanálů a jímek a následnému zakrytí podlahovým roštem. Vzhledem k 
celonerezovému provedení se použití předpokládá zejména v potravinářských a jiných hygienicky náročných 
provozech.  

Pro více informací nás kontaktujte. 

Návod na montáž žlabů pro neizolované podlahy: 

1. Těleso žlabu se vloží do připraveného otvoru v podlaze, napojí se na odpadní potrubí a výškově se usadí 
pomocí stavěcích šroubů. 

2. Způsobilý pracovník elektro provede ochranné napojení žlabů s uzemňovací soustavou, v návaznosti na 
stanovené prostředí v místě určení. 

3. Výtokový otvor vpusti se zaslepí, aby nedošlo k zanesení sutí a žlab se zabetonuje. 

4. Provede se potřebná betonáž a podlaha. 

5. Po ukončení stavebních prací se žlab s vpustí vyčistí, zkompletuje se vpusť a žlab se zakryje podlahovým 
roštem. 

Návod na montáž žlabů pro izolované podlahy: 

1. Spodní díl vpusti se vloží do připraveného otvoru v podlaze a napojí se na odpadní potrubí. 

2. Na límec se položí izolace a stáhne se přírubou na šrouby. 

3. Výtokový otvor vpusti se zaslepí, aby nedošlo k zanesení sutí a vpusť se zabetonuje. 

4. Do spodního dílu se nasune žlab s vrchním dílem vpusti a pomocí stavěcích šroubů se usadí do úrovně čisté 
podlahy. 

5. Způsobilý pracovník elektro provede ochranné propojení žlabů s uzemňovací soustavou, v návaznosti na 
stanovené prostředí v místě určení. 

6. Provede se potřebná betonáž a podlaha. 

7. Po ukončení stavebních prací se vpusť a žlab se vyčistí, zkompletuje vpusť a žlab se zakryje podlahovým 
roštem. 

8. Žlaby rozměrů nad 6000 mm (nebo po dohodě) se dodávají v dílech s označenými přírubovými spoji, které 
jsou u štěrbinových žlabů těsněny gumou a u krabicových žlabů silikonovým tmelem před stažením šrouby a 
dotmelením spáry po stažení, spojovací materiál a gumové těsnění je součástí dodávky. 

 

 

 

 

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhrazujeme si právo provádět 
změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s 
kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků. 
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Provozní údržba: 

1. Provozní údržba žlabů spočívá v pravidelné kontrole a čištění průtočných částí, u vpustí v kontrole čistících 
košů. Mytí se provádí běžnými mycími prostředky. 

2. Nepoužívat agresivní mycí prostředky nap. Savo, …. 

3. Po umytí čistícími prostředky je nutné vždy nerezové prvky opláchnout čistou vodou. 

Doporučujeme povrchy nerezových výrobků očistit přípravky na bázi vosku (Best Digič/Digen, Pronto). 

Návod na montáž podlahových rámů: 

1. Podlahový rám se usadí na určené místo a výškově se usadí. 

2. Způsobilý pracovník elektro provede ochranné propojení rámu s uzemňovací soustavou, v návaznosti na 
stanovené prostředí v místě určení. 

3. Rám se zabetonuje. Po vytvrdnutí betonu se rám vyčistí a vloží se do něho rošty. 
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