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 Systém: ODVODŇOVACÍ VPUSTI FASERFIX Verze: 01-2023 

Typ: FASERFIX POINT STANDARD Použití: VEŘEJNÉ 

INSTALAČNÍ 
PODMÍNKY 

Bodové odvodnění: 
Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě. 
Dvorní vpust FASERFIX POINT STANDARD je spolehlivá odvodňovací vpust s atraktivním designem pro dvory, 
přístupové cesty a další obdobné plochy. Rozměr 30 x 30 a 40 x 40 cm snadno začleníte do většiny dlažeb. 
Vpusti jsou vyrobeny z vláknobetonu. Materiál garantuje velmi dlouhou životnost výrobku. Součástí balení je 
koš na nečistoty a norná stěna, která slouží jako zápachový uzávěr. Vpust FASERFIX POINT STANDARD je 
vybavena integrovaným konektorem DN 100 a DN 150 z PVC s těsněním pro bezpečné napojení na kanalizaci. 
Pro více informací nás kontaktujte. 

Stavební doporučení: 

Stavební doporučení / příklady představují návrhy, které jsou v daném oboru obecně přijímány. Veškerá 
specifická stavební opatření vyplývající z konkrétních podmínek určí kvalifikovaný projektant. Při montáži je 
nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě. V případě, že jsou výrobky používány na 
čerpacích stanicích či u nádrží, je nutné splnit také další požadavky. 

1. Zajistěte, aby vrchní hrana žlabu trvale ležela 3-5 mm pod úrovní okolní plochy. 

2. Případné horizontální síly působící na výrobek, např. u betonu či železobetonových konstrukcí, je nutno 
eliminovat pomocí dilatačních spár v souladu s platnými předpisy. 

3. Předtím, než jsou přiléhající plochy stlačeny či pokryty betonem, asfaltem či dlažbou, musí být vpust 
dostatečně pevně zajištěna. 

4. Spáru, která vznikne podél vpusti při pokládce dlaždic v okolí vpusti, doporučujeme utěsnit minerální nebo 
bitumenovou zálivkou. 

Vzory uložení naleznete na webových stránkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


