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Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji produktu  

data publikacji: 10 stycznia 2023 

PG-743_1.1.2.1 syfony brodzikowe Speed 2, otwór Ø 50 mm z nakładką przelewową 

1. Warunki środowiskowe 

Gospodarstwa domowe (łazienki, pralnie, suszarnie, pomieszczenia gospodarcze),  pomieszczenia techniczne nienarażone na ciągłe   
działanie soli, chloru i innych substancji żrących. 

2. Montaż 

Syfon pasuje do większości dostępnych na rynku brodzików z otworem Ø 2’’ ( ca. 50 mm) z akrylu, stali lub konglomeratu. Z uwagi na brak 
normy określającej dokładny kształt dna część dostępnych na rynku brodzików może posiadać profil dna, który nie pasuje do każdego 
syfonu, w tym syfonu Speed. Nie jest to wadą produktu. Jeśli nie jesteś w stanie połączyć syfonu Speed z brodzikiem zgodnie z pkt. 2.1       
i 2.2 zwróć go sprzedawcy i wyszukaj inny syfon pasujący do twojego brodzika! 

2.1 Umieść  osiowo syfon (5) z uszczelką (4) (rowkami do góry) pod dnem brodzika i przy użyciu załączonego klucza (6) wkręć delikatnie 
tuleję (3) zwracając uwagę także na jej osiowe posadowienie. Kołnierz tulei po dokręceniu powinien posadowić się w zagłębieniu otworu 
brodzika wyginając się względem niego maksymalnie o 2 mm. Montaż nie wymaga stosowania silikonu lub innych uszczelniaczy.                      
Kołnierz tulei (3) nie powinien wystawać powyżej dna brodzika! 

2.2 Połącz nakładkę (1) z osadnikiem (2) i umieść w zamontowanym syfonie (5). Wszystkie jej żebra muszą oprzeć się na kołnierzu tulei,   
co zabezpieczy nakładkę przed uszkodzeniem podczas eksploatacji.  

2.3 Jeśli połączyłeś syfon z brodzikiem zgodnie z pkt 2.1 i 2.2 oznacza to, że nasz syfon pasuje do twojego brodzika. 

2.4 Połącz odejście syfonu (7) (korpus obraca się o 360°) z kształtką wiodącą do podejścia kanalizacyjnego zwracając uwagę, aby przyjął 
poziomą pozycję i nie był naprężony względem dna brodzika. Naprężenia tworzą szczeliny, co w efekcie prowadzi do przecieku,           
który możesz zauważyć dopiero po kilku tygodniach! 

2.5 Dokręć z czuciem tuleję pamiętając o zachowaniu pozycji osiowej i ponownie umieść nakładkę z osadnikiem. 

2.6 Przeprowadź test szczelności połączeń przed ostateczną zabudową brodzika. 

3. Eksploatacja 

Produkt posiada 40 mm hydrauliczną barierę odorową, która odnawia się po każdym użyciu brodzika. Jeśli w pobliżu brodzika nie       
przechodzą rury z ciepłą wodą lub ogrzewanie podłogowe nieodnawiana bariera powinna działać przez 11 dni. Zalecamy, aby osadnik był 
zamontowany na stałe. Dzięki temu długie włosy nie będą przylegać do ścianek syfonu. Nakładka pełni jedynie funkcję ozdobną.                
5 mm szczelina w korpusie syfonu umożliwia szybki przepływ wody, zabezpieczając przed wpadnięciem drobnych przedmiotów do sieci 
kanalizacyjnej. 

4. Czyszczenie i konserwacja 

Chromowane lub nierdzewne powierzchnie nakładek:  standardowe środki do ich czyszczenia stosowane w gospodarstwach domowych. 
Powierzchnie nakładek i korpus syfonu  z tworzyw sztucznych:  woda z płynem do naczyń.  

Syfon Speed nie wymaga stosowania środków chemicznych typu „kret”, który może uszkodzić uszczelki. W celu poprawy przepływu    
zalecamy regularne przemywanie osadnika (raz na m-c) i czyszczenie syfonu wyłącznie przy użyciu ręcznego przepychacza (raz na kwar-
tał). Przestrzeganie naszych zaleceń gwarantuje wieloletnią eksploatację produktu. 

 

1. Nakładka 

2. Osadnik 

3. Tuleja 

4. Uszczelka 

5. Syfon 

6. Klucz 

7. Odejście 
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