
  

  

  

  

NNáávvoodd  mmoonnttáážžee  kkaannáálloovvýýcchh  ppookkllooppůů  SStteeeellddeecckk  
 
    MMoonnttáážž  ppookkllooppuu 
   
  Nová generace šachtových poklopu společnosti Clark-drain. 
  Velká výhoda pro zákazníka je ve schování zvedacího klíče uvnitř poklopu. 
  1.)  Není zapotřebí kupovat klíče, které nejsou součást balení .  
  2.)  Poklop vypadá více esteticky. 
  3.)  Nehrozí nebezpečí ztráty klíče. 
   
  K využití všech těchto výhod je potřeba zvýšená péče, ale ne moc velká. Během 
  instalace je zapotřebí ,aby byl klíč uschován pod krytem pro snadnější další 
  použití.  
  Jediné, co bude potřeba k odstranění krytky úschovného boxu klíče je  
  1. malý plochý šroubovák 
   
  Následující popis montáže je daný v logickém chronologickém pořadí. Montáž 
každého  poklopu má vlastni přístup, který je závislý na okolnostech místa 
usazeni. Přesto základní principy uložení zůstávají u všech poklopů stejné. 
   
  PPookklloopp  ssee  sskkllááddáá  zzee  ddvvoouu  ddííllůů: 
 
  1. )      Plastový rám  
  2. )      Víko na zadláždění z pozinkované oceli, v  kterém jsou upevněny černé 
              plastové boxy pro úschovu klíče, který je chráněn krytkou proti 
              ušpinění a poškození. 
   
  VVyyzzkkoouuššeenníí  ttěěssnnoossttii  rráámmuu  aa  kkrryyttoovvýýcchh  ssaadd..  
 
  Víko a rám jsou  ve stejné úrovni a jsou velmi těsné. Důležité je,aby box na 
úschovu klíče zůstal uzavřen krytkou proti znečištěni. Pro vysunutí klíče není 
zapotřebí velké síly.  
   
  Betonáž poklopu.  
 
  Rám poklopu zabetonujeme společně s víkem, abychom zamezili jeho prohnutí. 
Víko vylijeme betonem do výšky cca 5 cm. Na to lze položit různý materiál na 
zadláždění – např. dlažbu , zámkovou dlažbu nebo jen zabetonovat.  
 
Vanu se zámkovou dlažbou zasypeme pískem. Nesrovnalosti, které vznikly 
položením dlažby se tímto odstraní. Pokud se do boxu s klíčem dostane trochu 
písku je na dně boxu  malý otvor, kterým napadané nečistoty propadnou. Při 
vyjmutí a zpětném usazení víka je zapotřebí dbát na to, aby plocha, na které rám 
leží, byla čistá.   
 
Je doporučeno dlažbu dát zhruba 3mm od okraje víka a do této části vložit 
dočasné těsnění, které zamezí tlakům a vibracím na výšku vany. Poté zasypat 
spáry jemným pískem. 
   
PPřřííssttuupp  kkee  kkllííččůůmm  aa  zzvveeddáánníí  zzaaddlláážždděěnnééhhoo  vvííkkaa 
   
   
Klíč v plastovém boxu byl zpracován tak, aby se jeho hybné ústrojí nedalo 
poškodit a zničit. Je potřeba dbát při každé manipulaci s klíčem na odstranění 
všech nečistot okolo plastového boxu, speciálně jeho vrchní části, kde je 
uzavíratelná manžeta. 
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