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 Systém: ODVODŇOVACÍ ŽLABY FASERFIX Verze: 01-2023 

Typ: FASERFIX ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Použití: VEŘEJNÉ 

INSTALAČNÍ 
PODMÍNKY 

Všeobecné podmínky instalace: 
Při montáži je nutno dodržovat technické normy a předpisy platné v daném státě. 
Dodatečné požadavky musí být splněny, pokud jsou produkty instalovány na čerpacích zařízeních stanice / 
nádrže. 

Pro více informací nás kontaktujte. 

Instalační podmínky: 

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

2. Vykopejte rýhu dostatečné velikosti pro pokládku žlabů. Dle profilu kanalizační přípojky zvolte vhodný 
odtokový nátrubek. Rýhu naplňte betonem do úrovně (viz stavební příklady a rovnoměrně jej rozmístěte). 
Napojte do řady další žlab. 

3. Po provedení instalace krytů, obetonujte žlaby s kryty z obou stran. Nakonec proveďte povrchovou úpravu 
komunikace tak, aby zkompletovaný žlab byl trvale 3-5 mm pod svrchní vrstvou komunikace (viz vzory-uložení). 

Instalace žlabů: 

1. Napojení žlabů: vyvrtejte otvor, vložte nátrubek a napojte žlab na kanalizační potrubí. 

2. Napojení odtokové vpusti: odtokovou vpusť napojte na kanalizační potrubí v místě připraveného otvoru. 

3. Napojení čelní stěny s nátrubkem: nejdříve na žlab napojte čelní stěnu a poté žlab napojte na kanalizační 
potrubí. 

Žlaby pokládejte v jedné linii 

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

Předtím, než budou přiléhající plochy hutněny, pokryty betonem, asfaltem nebo dlažbou, musí být žlaby 
dostatečně pevně zajištěny. Spáru, která vznikne podél krytu při pokládce dlaždic v okolí žlabu, doporučujeme 
utěsnit elastickou maltou či vylít bitumenovou zálivkou. 

Tato doporučení platí rovněž pro odtokové vpusti. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


