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Installing Sinks and Drip Cups

When 504 wastes are used with a plastic or thin walled
vessel a B utyl R ubber G asket should be fitted between
the backnut and unders ide of the sink. All s inks , drip cups
and slotted waste assemblies should be bedded with a
suitable sealant. eg. Dow C orning 786.

The illustration above shows a 509 overflow assembly with
flexible hose to connect to the waste. The overflow bend and
face-plate are set in with a suitable sealant. eg. Dow C orning
786.

The illustration above shows the slotted vers ion of the 504
waste assembly used in conjunction with the 509 overflow
assembly. The waste, overflow collar and washer are all set
with a suitable sealant. eg. Dow C orning 786.

The illustrations on the left show the recommended
method of supporting  Vulcathenesinks using wooden battens

to the unders ide of the work top. Larger capacity
s inks may need additional supporting metal straps in the
manner shown.

It is recommended that all  Vulcathene Drip C ups are secured
to the work top using a timber frame as illustrated above.
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Tuotenro                 B 509

Ylivuotoputki B509 soveltuu asennettavaksi reijällisen B504 
pohjaventiilin sekä kaikkien järjestelmään kuuluvien 
altaiden kanssa. Ylivuotoputken asennusta varten altaan 
seinämään on leikattavaa Ø 42 mm aukon. Ylivuotoputken 
venymävara on 23cm - 56cm.

BA

ylivuotoputki

- kumitiiviste

- käyttäkää silikonitiivistettä kaikkien osien välissä, sekä kierreteippiä kierteessä.

- Yluvuotoputken pää on helposti irrotettavissa
ja vaihdettavissa toiseen tarvittavaan ja altaaseen 
sopivaan.

Turvallinen kemikaaleja kestävä,
kiintoaineita keräävä

viemärijärjestelmä

Asennusohjeet
Ratkaisu jokaiseen kiinteistöön

Kun B504 pohjaventtiiliä käytetään muovisen tai ohutseinäisen 
altaan kanssa, Butyyli Kumitiiviste on asennettava altaan alapinnan ja
alamutterin väliin. Kaikki altaat, tippa-altaat ja pohjaventtili-ylivuoto setit
tulee asentaa sopivalla silikonitiivisteellä, esim. Dow Corning 786

pohjaventtiili B504


