Instrukcja instalacji odpływu WIPER VF Vinyl Floor
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1. Wyznacz ostateczną wysokość poziomu podłogi prysznica i zaznacz na ścianie w miejscu montażu odpływu
(uwzględnij nachylenie powierzchni prysznica).

5. Na pozostałej powierzchni posadzki użyj odpowiedniego
kleju do wykładzin winylowych / PVC.

2. Podłącz odpływ do kanalizacji i ustaw wysokość za
pomocą regulowanych nóżek.

6. Rozwiń wykładzinę winylową. Ostrożnie wytnij dziurę
wzdłuż wewnętrznej krawędzi odpływu zaciskowego.
Użyj opalarki, aby zmiękczyć winyl.

3. Wypełnij wylewką przestrzeń pod i wokół odpływu do
poziomu stalowego kołnierza. Uformuj spadki w kierunku
narożników odpływu.

7. Umieść ramkę zaciskową w odpływie i równomiernie
dokręcaj aż do zablokowania wykładziny.

4. Użyj kleju SMP na bazie polimerów wokół odpływu do
połączenia metalowego kołnierza z wykładziną.

7. Umieść kratkę maskującą w odpływie.

Warunki gwarancji

Wykaz elementów

1. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta, firmy Wiper sp. z o.o., do nieodpłatnego usunięcia
wad fizycznychsprzedanego produktu. Czas gwarancji, 25 lat, liczony jest od daty zakupu
podanego na fakturze lub paragonie.
2. Producent gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonym
projektem,posiada właściwości podane w karcie technicznej i jest wolny od wad, posiada
parametry techniczne określone dla tego typu produktów oraz spełnia normy wymienione w
Deklaracji Zgodności.
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3. Podstawą gwarancji jest dokument zakupu faktura, paragon.
4. Gwarancja udzielana jest na osobę/ firmę znajdującą się na fakturze.
5 .Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:
5.1 – niewłaściwej obsługi lub eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,
5.2 – mechanicznego uszkodzenia produktu po zakupie, w czasie transportu lub
przechowywania,
5.3 – montażem niezgodnym z instrukcją montażu zalecaną przez producenta, próbą
zmian technicznych lub próbą ingerencji w strukturęi integralność produktu po
jego zakupie, oraz użytkowania produktu po stwierdzeniu jego wadliwego
5.4 – działania środków chemicznych nie objętych odpornością dla materiału o symbolu
0H18N9/0H18N10 wg norm europejskich EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
5.5 – uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi.
6. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu
kosztów lubopłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu. Takowe mogą
być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej zgodnie z właściwymi obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Firma Wiper zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni
roboczych od jego zarejestrowania.
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub
jego wadliwejczęści w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego.
9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u Sprzedawcy towaru.
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