Viega Advantix
lefolyók felújításoknál

A legkisebb építési magasság:
zuhany- és padlóösszefolyók
62 mm-től

Csak 62 – 67 mm építési magasság
Az új, különösen alacsony Advantix lefolyók speciálisan a felújításoknál jelentenek igazi nyereséget. A különösen alacsony
építési magasság a kiválasztott változattól függően 62 és 67 mm
között változik: 67 mm a nemesacél zuhanylefolyóknál, 66 mm a
saroklefolyóknál és 62 mm a padlóösszefolyóknál. Így az
épített zuhanyozóval rendelkező, modern fürdőszoba-kialakításnak – a meglévő padlófelépítési magasság ellenére – semmi
akadálya sincs a felújításnál.

Kompakt szolgáltatási csomag
Az új Advantix lefolyók 0,4 – 0,5 l/s lefolyási teljesítményt
érnek el, ami a különböző beépítési módozatokkal tovább
fokozható: pl. NA 40 névleges méretű cső csatlakoztatásával.
Ezenkívül az összes lefolyó öntisztító is. De még így is jól
használható benne a 6,4 mm-es spirál. Emellett a lefolyók
biztonságos, 25 mm*-es vízzár-magassággal rendelkeznek,
ami megakadályozza a kellemetlen szagokat.

Lefolyási teljesítmény


Standard
beépítés**

NA 40-es csőcsatlakozóval

Szennyfogó
szűrő nélkül

10-10 mm-rel
nagyobb torlasztási magasság

Advantix Basic 67 mm-es
zuhanylefolyó-alaptest

0,45 l/s

+ 0,05 l/s

+ 0,05 l/s

+ 0,05 l/s

Advantix 66 mm-es saroklefolyó

0,4 l/s

+ 0,05 l/s

+ 0,05 l/s

+ 0,05 l/s

Advantix 62 mm-es padlóösszefolyók

0,5 l/s

+ 0,05 l/s

+ 0,05 l/s

+ 0,05 l/s

Advantix padlóösszefolyó
a következő elemekhez:
Advantix 67 mm-es
zuhanylefolyó-alaptest

*	A vízzár-magasság megfelel a DIN EN 1253-nak. A helyi feltételeknek megfelelően a lefolyók alkalmazását a megbízónak/kivitelezőnek,
ill. a szaktervezőnek egyeztetnie kell.
** A megadott lefolyási teljesítmény 10 mm víztorlasztási magasságnak felel meg.

67 mm-es Viega Advantix Basic zuhanylefolyó felújításokhoz
A szabad vagy a falba történő beépítéshez öt hossz áll rendelkezésre.

Viega Advantix lefolyó felújításokhoz
Az Advantix, az Advantix Basic zuhanylefolyók, valamint az egyenes kivitelű
saroklefolyók elláthatók az új, alacsony szifonnal.

Advantix 62 mm-es padlóösszefolyó
Négyzetes vagy kerek rácsok szabad beépítéséhez.

Áttekintés
■ Felújításokhoz ideálisan
használható
■ Minimális építési magasság
62 és 67 mm között
■ Öntisztító
■ A 6,4 mm-es spirál használata
lehetséges
■ Lefolyási teljesítmény 0,5 l/s-ig
(lásd táblázat)

A kombinált szigetelés és előnyei
Mivel az építmény nedvességtől való megvédése mindennél fontosabb, különösen
az épített zuhanyozóknál egyre inkább teret nyer a biztonságos, folyékony szigetelés alkalmazása. Az eljárás előnye: a szigetelés az esztrich és a járólap között
készül, így az esztrich átnedvesedése ki van zárva. A folyékony szigetelőanyagok
használatával megtakarítható a pl. bitumenes vagy műanyag lemezzel végzett
kiegészítő tömítés. Természetesen az új Viega Advantix padlóösszefolyó is kényelmesen beépíthető a folyékony szigetelésekkel.
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A folyékony szigetelés használata az Advantix Basic fali zuhanylefolyó példáján
1 A Schlüter KERDI szigetelőszalag bedolgozása a folyékony szigetelésbe
2 A járólapburkolat elkészítése burkolatlezáró sínnel vagy anélkül az EPS keményhab-blokk széléig.
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Termékáttekintés
Zuhanylefolyók

4980.40

4980.50

4980.65

4980.62

4980.96

4980.60

4980.63

Alkatrészek

4980.94

Padlóösszefolyók
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4980.61
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