LEGINSTRUCTIES
BLANKE DIBA-LINE 2.0
Lineaire afwatering van roestvast staal voor lage inbouwhoogtes met geïntegreerde
afdichtingsflens voor het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA

Materiaaleigenschappen
BLANKE DIBA-LINE 2.0 met geïntegreerde afdichtingsflens is een lineaire afwatering die horizontaal wordt ingebouwd en op de centrale afvoer wordt aangesloten. Het roestvaststalen afwateringslichaam
met geïntegreerde aansluitstukken en een uit één stuk vervaardigd
waterslot garanderen een snelle en krachtige afwatering. De afvoergoot is verkrijgbaar in twee opbouwhoogtes. De afvoergoot met een
opbouwhoogte van 54 mm is voorzien van een aansluitstuk DN 40,
die van 72 mm van een aansluitstuk DN 50. De geïntegreerde afdichting verbindt de lineaire afwatering betrouwbaar met het alternatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA. Het in hoogte verstelbare
frame en het multifunctionele afdekrooster maken een afvoerpunt
met roestvast staal en tegels mogelijk.
Toepassingsgebieden
De afvoerbehuizing is conform DIN EN 1253-1 ingedeeld in belastbaarheidsklasse K3. De afvoercapaciteit bedraagt 0,61 l/s.
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Bepaal eerst de inbouwhoogte. Reinig vervolgens de inbouwlocatie en plaats het installatieblok direct waterpas met tegellijm op de ondergrond. Houd bij het bepalen van de opbouwhoogte
rekening met de steekmof en zet deze eventueel
stevig vast.

Breng bij alle schuin oplopende componenten
een randisolatiestrook aan. Maak vakkundig
een chape en egaliseer het oppervlak dusdanig dat
het naadloos aansluit op het installatieblok. De brede
kant van het installatieblok wordt als reilat gebruikt.
Er is een afschot van 2% vereist.

Pas bij het aanbrengen van de tegelbekleding
de dunbedmethode toe conform de actuele
normen en regels. Realiseer het tweede afwateringsniveau tussen de vloerbedekking en de afdichtingsflens nabij de afvoergoot op basis van cement en
zonder holle ruimte. Voor de overgangen bij de wand
en de vloer zijn onze BLANKE AQUA PROFIELEN verkrijgbaar.

Snijd passende hoeken in de afdichtingsflens
en plaats na het uitharden van de tegellijm het
roestvaststalen lichaam in het installatieblok.

Verlijm na het uitharden van de chape de afdichtingsflens met tegellijm en een 4 mm-lijmkam tegen de wand en op de vloer en breng vervolgens het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE
DIBA aan. Volg daarbij onze leginstructies.

Verwijder het beschermblok en steek het waterslot van binnenuit in de BLANKE DIBA-LINE
2.0. Plaats vervolgens het frame met de meegeleverde verhogingselementen op gelijke hoogte met het
oppervlak en zorg dat beide naadloos op elkaar aansluiten. Breng daarna met neutrale siliconenkit een
duurzame, elastische afdichting aan tussen de vloeren wandtegels en het frame.

SLUIT BLANKE DIBA-LINE 2.0 met 2% afschot
aan op de centrale afvoer en controleer of de
aansluiting waterdicht is. Plaats vervolgens het beschermblok in de lineaire afwatering.

Gebruik voor een goede afdichting van de
hoeken en randen de BLANKE DIBA systeemcomponenten CORN-I of Corn-A, DIBA-KEIL en afdichtingsband. Gebruik BLANKE DIBA-COLL voor de
verlijming.

Plaats het afdekrooster in het frame. Op de
achterkant van het afdekrooster kunnen met
BLANKE DIBA-COLL ook tegels worden verlijmd. Het
frame is geschikt voor tegeldiktes tot 10 mm.

Let op: neem bij het uitvoeren van de werkzaamheden onze actuele technische specificaties in acht. Zorg ook dat u de actuele normen naleeft.
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