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Productbeschrijving
LUX ELEMENTS®-TUB-WALL doucheafvoerelemente bestaan uit een kern van geëxpandeerd polystyreen-hardschuim met aan weerszijden een met
glasvezelweefsel gewapende speciale mortellaag en aan de bovenzijde een door LUX ELEMENTS geïnstalleerd afdichting, met ingebouwde wandafvoer.
Toepassingsgebied
Register-Nr. P1B036/05 und P1B037/05

LUX ELEMENTS®-TUB-WALL doucheafvoerelemente zijn bedoeld om te worden betegeld en worden ingezet in toepassingen
waar de bouwvoorschriften geen hindernissen toestaan, zoals in seniorenwoningen, huizen voor gehandicapten, enz.,
en uiteraard ook overal waar comfort en een eigentijdse vormgeving zijn gewenst.
Voor de LUX ELEMENTS®-TUB-WALL doucheafvoerelementen bieden we afschotelementen op maat aan. Zodoende zijn
onze douchebakelementen >– 120 x 120 cm en >– 150 x 150 cm conform de betreffende normen gecertificeerd.

Ondergrond
– de ondergrond moet stabiel, draagkrachtig, zuiver en vrij van trillingen zijn
Aanbevolen verwerking
De LUX ELEMENTS®-TUB-WALL doucheafvoerelementen kunnen ingekort worden. Er moet in ieder geval een rand van 50 mm breed gemeten van
de rand van het inbouwframe blijven bestaan.
Voor de secundaire waterafvoer kunnen boven de fabrieksafdichting rondom gaten (Ø 5 mm) in de rand worden geboord.
Neem ook de „LUX ELEMENTS®-TUB-WALL montagehandleiding“ in acht
Afdekmaterialen
De LUX ELEMENTS®-TUB-WALL doucheafvoerelementen zijn speciaal ontwikkeld voor bekleding met keramische afdekmaterialen. De keramische
bedekking heeft als functie de belasting gelijkmatig te verdelen. De te verwachten belastingen, die uit het dagelijks gebruik volgen, moeten door
een specialist worden bepaald. Op basis van de berekende belasting moet de juiste bedekking worden gekozen.
Bij geringe tot hogere belasting (bv. rolstoelgebruik tot maximum 200 kg) kan aan de voorzijde gekleefde mozaïek van ≥ 20 x 20 x 4 mm als
bedekking worden gebruikt om samen met reactiehars te verlijmen en te voegen. Bij een tegelgrootte van ≥ 50 x 50 mm kan ook met tegellijm
van kwaliteitsklasse C2 worden verlijmd en met cementair voegmateriaal worden gevoegd. Voorzie tegels/mozaïek met een voldoende grote
breuksterkte. De belasting van het douchebodemelement mag niet hoger zijn dan 0,1 N/mm².
LUX ELEMENTS®-TUB-WALL doucheafvoerelementen moeten tussen montage en de betegeling beschermd worden tegen schade aan de afdichting.
Ook bij niet-reglementair gebruik bv. trapladder bij herstelling moet voor gepaste lastverdelende bescherming worden gezorgd.
Technische Specificaties
– Druksterkte: 0,1 N/mm²
– Inclusief wandafvoer (horizontaal) en stankafsluiter
– Sperwaterhoogte: 22 mm
– Afvoergoot: ABS-kunststof
– Rooster: roestvrij staal 1.4301
– De vorming van afschot en richtingen is een nauwkeurig planningswerk.
Andere dan de standaard afschotten zijn als speciale uitvoering mogelijk.

Afloopvermogen DN 50 horizontaal
[l/s] volgens EN 1253

LUX ELEMENTS®TUB-WALL

0,5 l /s

Diktes van de bekleding doucheDiktes van de bekleding
afvoerelement (afdichting + lijm + tegel) afdekking/rooster (lijm + tegel)

15 mm

12 mm

De inbouw van een haarzeef (TUB-LINE-BAZ HS) kan het afloopvermogen met maximaal 0,2 l/s reduceren.
De inbouw van de Multistop (TUB-LINE-BAZ STOP) kan het afloopvermogen tot maximaal 0,2 l/s verhogen.
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Afvoer DN 50 horizontaal

FIX-PRO-MAK
COL-AK

n

Algemeen

Bij met de vloer gelijkgewerkte douchebodemelementen maken we u er op attent dat er bij
– geringe helling
– grove keramiek
– niet voorhanden douche afscheiding
– ongunstige plaatsing van de douchekop
– hoge waterdruk resp. grote hoeveelheden water (bv. stortdouches)
water uit het douchebereik kan komen resp. dat het tot wateropstuwing kan komen. Gelieve onze hulpmiddelen bij de planning en FAQ's voor de
planning van de douchebak op onze homepage (www.luxelements.com) op het internet te bekijken.

n

Toebehoren

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE-BAZ STOP is een achteraf installeerbare
afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte die in plaats van de standaard
geurafsluiter ingebouwd kan worden.

TUB-LINE-BAZ STOP
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LUX ELEMENTS®-TUB-LINE-BAZ HS is een uitneembare haarzeef
van PP-kunststof.

TUB-LINE-BAZ HS

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ BST is een adapter
van DN 50 naar British Standard van PVC-kunststof.

TUB-BAZ BST

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ DN 50/40 is een verloopstuk
met lippendichting van DN 50 naar DN 40.

TUB-BAZ DN 50/40

LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK vervangt zes gebruikelijke HT-bochten
van 0 tot 87 graden. (zie productdatablad LUX ELEMENTS®-TUB-BAZ HTK)

TUB-BAZ HTK

RELAX-BA-SOLO-G-W 900, bankvorm SOLO, recht, 900 x 500 x 520 mm,
voor montage van een TUB-WALL RT 1 900/200 of RT 3 900/200

RELAX-BA-SOLO-G-W 900

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te
worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten.
Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn
zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwwerfomstandigheden, op de uitvoering van de
werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.
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