MONTAGE HANDLEIDING
UPFALL EXCELLENT TRAY
Art.nr.: UFEXT20190407

Belangrijk!
•
•
•
•

-

Let goed op de hoogte van het plafond bij plaatsing van de Upfall Shower.
De douchestang moet na afwerking van de buitenzijde geplaatst kunnen worden.
De hart afstand van de douche aansluiting tot aan het plafond is minimaal 8 cm.
De Upfall Shower heeft een watertoevoer nodig van minimaal 55 en maximaal 60
graden.

A= Overloop
B= Aanzuigfilter
C= Afvoer opening
D= Vul filter
E= Water sensor
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Monteer de bijgeleverde poten onder de tray.
Zorg voor een goede spreiding over het oppervlak.

1. Bepaal eerst de locatie van het frame in combinatie met de tray.
Zet deze nog niet vast!
2. Teken de boorpunten voor het frame af op de vloer en de muur.

N.B.
Plaats het frame en de tray waterpas!
Zorg dat alle onderdelen achter het frame niet in contact komen met de muur! 		

1. Spoel de waterleidingen die uit de muur komen goed door alvorens de water
toevoer naar het paneel aan te sluiten.
Vuil en bouwgruis uit leidingen kunnen storingen veroorzaken (deze storingen
vallen niet onder de garantie).
2. Sluit het water aan met de bijgeleverde gewapende slangen.
3. Sluit ook het elektra aan.

Let op, warm en koud water goed aansluiten! De leidingen zijn gelabeld.

Bevestig nu het frame aan de wand.
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Bevestig het frame op de vloer.

Breng op de muur een lat aan waar de douchebak op kan rusten.
Ondersteun de tray volledig over de volle lengte.

Leg de tray op de aan het frame bevestigde metalen hoeken en schuif
de tray door tot aan het houten afstand blok.

Maak de aansluitingen voor afvoer en tussen het frame en de douchevloer.
1.

Sluit de sifon aan op de afvoer.

2.

Sluit de vulleiding van het systeem aan op de vul-inlaat van de douchevloer.
Draai deze koppeling niet te hard vast i.v.m. de kunststofmoer.

3.

Sluit de aanzuigleiding van het systeem aan op de aanzuig-inlaat van de
douchevloer. Draai deze koppeling niet te hard vast i.v.m. de kunststof moer.

4.

Verbind de elektra kabel van het systeem met de elektra kabel van de
douchevloer. Dit is een watervaste stekker met contrastekker.
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Kunststof koppelingen stevig, maar niet te hard vastdraaien.

Belangrijk !

Test het systeem op het goed doorlopen van de afvoer. Gebruik
bijvoorbeeld een emmer met water of sluit de meegeleverde handdouche aan.

Zorg dat een eventueel aan te brengen dekvloer niet onder de tray kan
vloeien. Plaats een schot van bijvoorbeeld hout.
De afwerking om de douchebak heen kan ook met een acryl plint (optie)
in dezelfde kleur als de tray.

Het is raadzaam de Upfall nu te testen en te
controleren op water dichtheid van het systeem.

Stort de eventueel aan te brengen dekvloer tot de gewenste hoogte.
Houd rekening met de hoogte van de tegels.
De ruimte rondom het reservoir en techniek dient altijd vrij te zijn (40 cm van
de achterwand). De douchebak op de tegels plaatsen!
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Het aftimmeren van het frame kan gebeuren met watervast plaatmateriaal.
Houd bij het kiezen van het afwerkmateriaal rekening met de dikte van de
tegel t.o.v. het afwerkframe rond de glasplaat.
Vergeet de aansluiting voor de hoofddouche niet te maken!

Kit 5 mm af rondom de tray met siliconenkit.
Ook tussen de tegels en de tray. Laat dit goed drogen.
Hierna kan het paneel betegeld worden en is de Upfall Shower klaar
voor gebruik.
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