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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

BKH4068111 típusú falra szerelhető vízmentes piszoárhoz 
 
 

Típus ΒΚΗ4068111 
Méretek: 315x290x940 mm 
Anyag: Szaniter Acryl 
Tömeg: 4 kg 
Bűzzáró szifon: BKH4068111SZIFON 

 
MŰKÖDÉS: 
A piszoár a speciális kialakítású bűzzáró szelepnek köszönhetően vízöblítés nélkül üzemel. A bűzzárást 
egy szilikon membrán biztosítja, mely a folyadék átáramolása után automatikusan és légmentesen elzár. 
A speciális kialakítású bűzzáró szelep, és a piszoár felületének rendszeres karbantartásához szükséges 
CLEANPIS szagközömbösítő- és vízlepergető hatású szer rendeltetésszerű használata garantálja a 
termék üzembiztos és hosszú távú működését. Utóbbi 500 ml-es, szórófejes használatra kész 
munkaoldat kiszerelésben és 1 l-es koncentrátum formájában is kapható, melyből 30 l munkaoldat 
készíthető. 
Egyaránt felszelhető új építésű létesítményeknél, valamint a hagyományos piszoár cseréjére is alkalmas, 
mellyel jelentős víz és szennyvíz költség takarítható meg, az időszakosan használt helyeken pedig 
elmarad a bűzzár kiszáradásából adódó csatornaszag. 
 
Felszerelés: 

1. Vegye ki a terméket a dobozból, de a felületen lévő védőfóliát ne távolítsa el! 
2. A piszoár oldalán lévő csavarokat csavarja ki, így kivehető a szerelőkeret. 
3. Rögzítse a keretet a megfelelő magasságra, a falfelületnek megfelelő 4 db rögzítő csavarral. A 

megfelelő piszoármagasság eléréséhez vegye figyelembe az 1. sz. ábra méreteit. 
4. A falban lévő elfolyó csonkba csúsztassa be az elfolyás flexibilis csövét, ügyelve arra, hogy a 

piszoár helyre illesztésekor ne alakuljon ki „vízzsák”. Szükség esetén vágja le megfelelő 
hosszúságúra a flexibilis elfolyócsövet. 

5. Helyezze fel a keretre a piszoár testet, majd rögzítse a csavarokkal. 
6. Távolítsa el a védőfóliát. 
7. Fújja be a piszoár medencéjét a CLEANPIS szagközömbösítő szerrel (betartva a szer használati 

utasítását), hogy a megfelelő folyadékleperkető felület kialakuljon. 
8. Helyezze be a leeresztőszelep takaró gombát. 

 
Falon kívül történő szennyvízelvezetés esetén keresse vevőszolgálatunkat. 
 
KARBANTARTÁS: 
- A piszoár medencéjét naponta kétszer (de amennyiben szükséges gyakrabban) CLEANPIS 

szagközömbösítő- és vízlepergető hatású szerrel fújja le, majd törölje szárazra. Amennyiben a 
leeresztő szelephez szennyeződés kerül, azt távolítsa el a bűzzár károsodásának elkerülése 
érdekében. 

- A külső felületeket naponta tisztítsa meg nem karcoló, háztartási tisztítószeres puha ruhával, utána 
törölje szárazra. 

- Évente a leeresztőszelep bűzzárat tartalmazó középső részének a cseréje javasolt! 
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FIGYELEM! A vízmentes piszoárba tilos vizet, egyéb takarító- és felmosószert önteni, mert az a 
baktériumok elszaporodását, valamint a kellemetlen szagok megjelenését eredményezi!  
 

 
1 sz ábra 

 
 *  Felnőtt használók esetén 
** A *-al jelölt méret eltérésének függvényében ez a méret is változik 
 
Forgalmazó és szerviz: 
 
B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.   2200 Monor, Mátyás király u. 11. 
Tel: 06-29/413-553      Fax: 06-29/413-535 
E-mail: bandk@bandk.hu     Internet: www.BandK.hu 


