
 

 

 

 

DUSHIALUSTE PAIGALDUS - JA  

HOOLDUSJUHEND 

Garantii 

 

 

 

 



 

Dushialuste ladustamine 

 

  

 

 

 

Dushialuse paigalduse eelduseks on: 
 

a. Õiges mõõdus ja õigele kaugusele paigaldatud trapp (vastavalt 

aluse mudelile). Soovitame TECEdrainpoint S110 trapikomplekti. 

b. Korrektselt tehtud hüdroisolatsioon. 

c. Õiged paigaldusvõtted ja vahendid. 

 

Kontrolli dushialust pärast pakendi avamist. 



 

Aluspinna ettevalmistus 

 

1. Puhasta hüdroisolatsiooni pind tolmust ja liigsest prahist.  

2. Teosta kontroll mõõtmine ja veendu toode sobivuses oma kohale 

enne paigaldamist.  

3. Vajadusel* lõigake ja kaitske dushialust kuni viimase 

puhastamiseni. 

 
*Välja arvatud dushialused: Gravitzero, Creative skin ja Curve. 



 

 
 

Piltidel on kollektsioonide järgi näidatud lubatud maksimum lõike suurused. 

*Välja arvatud dushialused: Gravitzero, Creative skin ja Curve. 

 

 

Võimalikud paigaldusviisid: 

 

 

 

 



 

Paigaldamine 

 

 

1. Kata põrandapind ja dushialus plaatimisseguga (flexible tile 

adhesive). Võimalusel kasuta heleda aluse puhul heledat 

plaadisegu ja tumedama aluse puhul tumedamat. Pinnad peab 

olema täielikult kaetud seguga.  

2. Aseta dushialus ettevaatlikult oma kohale. Jälgi, et trapiava oleks 

kohakuti alusel oleva avaga. Vajadusel eemalda haisulukk 

kontrollimiseks. 

3. Kui dushialus on korralikult paigas, pange palun ilukate/iluvõre 

oma kohale. 

4. Puhasta pind ja lase segul kuivada. 

 



 

5. Seinakate tuleb paigaldada dushialuse servale, nagu on näidatud 

pildil. Kattes vähemalt 1,5 cm dushialusest. Kui dushialus on paigas 

kasuta vuugisegu, mis sobib dushialuse tooniga. Vuuk peab olema 

väheamlt 5mm, et vältida võimalike veekahjustusi. 

 
6. Enne klaasi või muu vaheseina paigaldust tuleb veenduda, et toote 

paigaldamine on õnnestunud ja toimib korrektselt. Lase peale 

paigaldust kuivada 24 tundi. 

 



 

Kõvade vaikude kasutamise tõttu täheldatakse haruharva 

pinnakahjustusi. Selliste ebatõenäoliste juhtude jaoks on siiski olemas 

remondikomplekt. See võimaldab teha parandusi kahjustustele (va 

kollektsioon Creativeskin®). Küsi komplekti info@tabi.ee .   

 

 

 

Hooldamine 

 

1. Hoolda tavapäraselt, kasuta piisavalt vett 

2. Kasuta svammi või pehmest riidest lappi puhastamiseks 

3. Ära kasuta valgendajat, alkoholi, hapet, küünelaki eemaldajat, lakki 

või teisi abrassiivseid aineid. 

4. Metüleeni kõrge kontsentratsiooni tõttu ärge kasutage 

kaltsiumoksiidi ega juuksevärvi. 

 

 

mailto:info@tabi.ee


 

Garantii 

 

Dushialustele kehtib Novarali SL tehase poolt 5 aastane garantii. Garantii 

kehtib ainult tootele, garantii ei kehti, kui toodet on kahjustatud 

paigaldamisel või kui on tootele lisatud asju, mis sinna juurde ei käi. 

Garantii katab kõik defektid, mis on seotud materjaliga või on tekkinud 

tootmisel. 

Dushialus, mis on defektiga ja vastab garantii tingimustele, vahetatakse 

välja sama toote vastu või hüvitatakse ostusumma väärtuses. Novarali 

SL tehas jätab endale õiguse uurida ja otsustada toote defekti üle. 


