Viega Advantix Top
Mindent tud a padlók víztelenítéséről
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Az új Viega Advantix Top:
a legjobb tulajdonságok egy
termékben.
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Az egyre vékonyabb padlószerkezetekkel kombinált padlószintű zuhanyozók
divatja gyorsabb lefolyással rendelkező,
laposabb, biztonságosabb padlóösszefolyókat igényel. Eddig úgy tűnt, hogy
ezeket a tulajdonságokat nehéz egyesíteni. Mostantól a Viega rendelkezik a
megfelelő megoldással: Advantix Top!
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1 Beállítható beépítési magasság és
záróvízmagasság a fenékrész 3 fokozatban beállítható magasságának köszönhetően.

3 A merülőcső rövidebbre vágásával
nagy lefolyási teljesítmény valósítható
meg, miközben a lehető legtöbb záróvíz
marad a lefolyóban.

2 Nyíljelölés a lefolyó fenekén a lefolyási
irány problémamentes megtalálásához
tisztítás közben.

4 Nagy biztonság visszaszívás ellen
a torlasztóüreges záróvízgátnak és a
középen elhelyezett átfolyónyílásnak
köszönhetően.

Gyors lefolyás
Az Advantix Toppal felszerelt zuhanylefolyók az áramlási ellenállás optimalizálásának, valamint a nagyobb kivitelnek
köszönhetően akár 1,0 l/s lefolyási teljesítményt is elérhetnek, sőt, a szorítóvagy kombinált tömítőkarimás lefolyók
akár 1,2 l/s lefolyási teljesítménnyel is
rendelkezhetnek.
Változtatható magasságú alsórész
Az Advantix zuhanylefolyók beépítéskor
min. 90 mm vastag padlószerkezethez
állíthatók be. A merülőcső rövidebbre vágásával vagy megfelelő kiválasztásával
a változattól függően 35, 40 vagy 50 mm
záróvízmagasságot lehet beállítani.
Visszaszívás elleni biztonság
Ha vákum keletkezik a vezetékrendszerben, akkor a Viega saját fejlesztésű
működési elve gondoskodik arról, hogy
mindig elegendő záróvíz maradjon a lefolyóban a kellemetlen szagok elleni védelemhez. Ez a védelem még a vékony
padlószerkezetekben alkalmazott 35 mm
záróvízmagasság esetén is biztosított!
Így kis záróvízmagasság esetén is teljesülnek a DIN EN 1253 követelményei.

Advantix Top zuhanylefolyókhoz
és saroklefolyókhoz.

Advantix Top hagyományos tömítéshez.

Advantix Top kombinált tömítéshez.

Kis tényleges beépítési magasság, 2 m lejtéssel
A kis beépítési magasság biztosítása érdekében a lefolyócsonk a lefolyótest felső
szélén van elhelyezve. Ennek köszönhetően a leglaposabb beépítési állapot esetén
is még mindig 20 mm a padló nyers betonfelületétől mért magasságkülönbség.
Tehát akár két méter hosszú csatlakozócső is lefektethető anélkül, hogy a lefolyót
meg kelljen emelni.
Egyszerű tisztítás
A lefolyóház tisztításához csak a bedugott merülőcsövet kell kivenni. Ilyenkor egy
tisztítóspirállal még a továbbmenő csatlakozóvezeték is kitisztítható.

Működési elv

Normál üzemállapotban a záróvízszint 35,
40 vagy 50 mm.

Ha vákum keletkezik a rendszerben,
akkor a torlasztóüregeknek köszönhetően
csak a záróvíz egy része szívódik el.

Ilyenkor még mindig elegendő víz marad
a lefolyóban szagelzáróként.
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Többrétű alkalmazás
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Akár felújítás, magán fürdőszoba padlószintű zuhannyal, terasz vagy közhasználatú területek: az Advantix Top egyesíti a megbízható szereléstechnikát a
modern építési gyakorlat összes követelményével. Minden Viega fürdőszobai lefolyó, padló- és saroklefolyó, valamint az
Advantix zuhanylefolyó és annak Basic
kivitele kapható az új Advantix Top lefolyórendszerrel.

1 Advantix zuhanylefolyók
a „Top” technikával
A zuhanylefolyókhoz használatos
Advantix Top maximális lefolyási teljesítménye 1,0 l/s. A záróvízmagasság
35, 40 vagy 50 mm-re állítható be.
Az Advantix zuhanylefolyók mind nemesacél kerettel, mind pedig – a Basic
változatban – keret nélkül is kaphatók.
A lefolyók olyan tömítőkarimával rendelkeznek, ami optimálisan tapad a
folyékonyan használatos szigetelőfóliákhoz. A szerelést lábak és tömítési
tartozékok könnyítik meg.
1
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2 Biztonságos kombinált tömítés
Az Advantix Top zajvédő mandzsettával
és stabil szerelést biztosító, padlóra
csavarozható lábakkal rendelkezik.
A beépítési magasság 85 mm-től lehetséges. A lefolyási teljesítmény ilyenkor
legalább 0,8 l/s. Az itt fekete üvegráccsal
látható, elfordítható és magasságban
állítható rátét lehetővé teszi a pontos
beállítást a csempékhez.

Hagyományos tömítés
Itt: Advantix Top hagyományos tömítésű
kivitelben, préstömítő karimával bitumenes vagy műanyag szigetelőlemezekhez,
pl. pincében vagy a ház gazdasági helyiségében történő alkalmazásra. Megfelelő
magasítóelemmel a lefolyó kombinált
tömítésbe is behelyezhető.

Elhelyezés a járóterületen kívül
Az Advantix Top saroklefolyók egyenes vagy félkerek formában, nyolc-nyolc különböző rácskivitellel kaphatók. Lefolyási
teljesítményük 1,1 l/s. Az oldalirányban vagy magasságban
állítható rácskeret ugyanúgy beletartozik a szállítási terjedelembe, mint a stabil lábak, a praktikus hajfogó szita és a tömítési tartozékok.
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Minden szerelési helyzetben tökéletes
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Beépítés:
1 Mérje meg a padlószerkezet magasságát, itt: 85 mm.
2 Állítsa be az
Advantix Top magasságban állítható
fenekét az építési
adottságoknak
megfelelően.
3 Válassza ki az egységcsomag három
merülőcsöve közül
az egyiket. Itt a legrövidebb csövet kell
használni.
4 Állítsa helyére a
lefolyót és a zajvédő
lemezt, és szabályozza be őket finoman,
miliméter pontosan a
magasságban állítható szerelőlábak segítségével.
5 Dolgozza össze
a Schlüter-Kerdi
tömítőmandzsettát a
folyékony fóliával.
6 A tökéletes eredmény: a néhány
lépésben beépített,
85 mm magasságú
Advantix Top
padlóösszefolyó.

Lefolyó magasságban
állítható alsórésszel
Az új Advantix Top padlóösszefolyó olyan
fenékkel rendelkezik, aminek magassága
max. 20 mm-rel állítható. A magasságban szintén állítható szerelőlábakkal
együtt az összefolyó minden, a helyiségből adódó szituációval összehangolható,
és már a nyers szerelés alatt stabilan és
biztonságosan lerögzíthető az alapfelületre. A lefolyó akár még közvetlenül az
esztrich lefektetése előtt is finoman szabályozható.

Nagy lefolyási teljesítmény,
még nagyobb rugalmasság
Az Advantix Top kiváló lefolyási teljesítménnyel rendelkezik. A lefolyási teljesítmény a 100-as rácsnál 0,8–1,0 l/s,
a 150-es rácsnál akár 0,9–1,2 l/s a rátét
magasságától függően. Szintén figyelemreméltó, hogy még a lapos beépítési
állapotban 20 mm-rel a padló fölött lévő
lefolyócsonkkal is kb. 2 m csővezeték
használható a gyakorlatnak megfelelő
lejtéssel a lefolyó megemelése nélkül.
Az Advantix Top teljes beépítési magassága csak 85 mm-nél kezdődik.

A szállítási terjedelemnél is
gondoltunk mindenre
Az Advantix Top alaptestét két karimatárcsával szállítjuk, ezek 100 vagy
150 mm-es rátét használatát teszik
lehetővé. Ezen kívül egy zajvédő lemez
is van a tartozékok között. Ez a lemez
zaj ellen védő telepítést tesz lehetővé
és kompenzálja az esztrich későbbi zsugorodását. Az Advantix Top esetében
mindenre gondoltunk – még a biztonsági
tömítőmandzsettával rendelkező kombinált tömítőkarimára is. A karimát építési védőfólia védi a szennyeződésektől
és a gyakorlatban alkalmazott folyékony
fóliákkal való használatra alkalmas.
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