
 

 

 

 

 

 

Podlahová vpusť – bočná UNIVERZÁLNA 
PVBU DN 50 NEREZ, PVBU DN 50 PR NEREZ 

Výrobok je určený na odvádzanie povrchových 
odpadových vôd do kanalizačných systémov vonku aj 
vnútri budov. 

Výrobok nie je určený na odvádzanie priemyselných 
odpadových vôd a na použitie v dopravných 
komunikáciách. 

Montážny postup 

Základná časť (1) sa nasunie do hrdla kanalizačného 
potrubia s tesniacim O krúžkom. Po vyvážení na 
obidvoch osách sa základné teleso (1) pred betonážou 
sa zakryje montážnym vekom (2). Po vyzretí betónu 
veko (2) sa vytiahne, urobí sa montáž nalepenie 
izolačnej vrstvy. Nasledovne sa vyreže otvor na 
nasadenie nástavca s odlamovacím prstencom. 

V prípade, ak ide o montáž PVBU 50 PR nasadíme 
nerezovú prírubu (16) montážnou ryskou viditeľnou 
zhora smerom k odtokovému potrubiu. Skrz prírubu 
nasadíme a cez izolačnú vrstvu pritiahneme k 
základnej časti (1) päť nerezových skrutiek. Tak sa 
trvalo zabráni presakovaniu odvádzanej vody aj v 
rizikových situáciách. Použitie nerezovej príruby (16) 
doporučujeme obzvlášť vo viacpodlažných budovách. 
Nasledovne sa aj pri dodávke bez príruby nasadí 
nástavec (7) s odlamovacím prstencom (9), odmeria sa 
potrebná výška prstenca, zvyšok sa odreže, do drážky 
sa nasadí tesniaci krúžok (15) a všetko sa zatlačí do 
základného telesa (1). V prípade použitia vpusti v 
nezamrzajúcom prostredí sa do drážky v základnom 
telese (1) zatlačí vodný protipachový uzáver (4) 
opatrený tesniacim krúžkom (13) a uzavrie sa 
klobúčikom (4). 
V prípade mrazivého prostredia sa do drážky v 
základnom telese (1) zatlačí suchý protipachový 
uzáver (5) opatrený tesniacim krúžkom (13) so 
vsadenou klapkou (6). 
V priebehu prevádzky je možná aj vzájomná výmena 
obidvoch systémov. Pred koncovou úpravou podlahy 
zakryjeme otvor vpusti montážnym malým vekom (14) 
tak, aby vnútorná časť vpuste nebola znečistená. 
Po vykonaní konečnej úpravy podlahy sa krycie veko 
odstráni a nahradí sa prítokovou mriežkou (8) 
s odstránenou fóliou. 
Pri montáži a betónovaní sa nesmú používať nárazy 
ani údery tvrdými predmetmi. Podlahová vpusť (až na 
prítokovú mriežku a prírubu s piatimi skrutkami) je 
vyrobená z materiálu PP. 

Celá podlahová vpusť je bezúdržbová, len pri použití 
vodného pachového uzáveru je potrebné dbať, aby 
miska uzáveru bola zaplavená vodou. 

Celá kanalizačná vpusť odpovedá norme EN 1253 
a záťažovej triede K3. 
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Distribútor: 
HACO SLOVAKIA, s.r.o. 
Korpodský rad 505/7 
930 25 Vrakúň 
Slovak Republic 
 
tel.: +421 31 551 9704 
mail: hacoslovakia@hacoslovakia.sk 
web: https://www.hacoslovakia.sk 
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