
Odtoky Viega Advantix 
na sanáciu



Iba pre konštrukčnú výšku 62 až 67 mm

Nové, extrémne nízke odtoky Advantix oceníte najmä pri 
sanáci. Ich obzvlášť ploché konštrukčné výšky sa v závislosti 
od zvoleného variantu pohybujú medzi 62 až 67 mm: 67 mm 
pri sprchových žľaboch z ušľachtilej ocele, 66 mm pri rohových 
odtokoch a len 62 mm pri kúpeľňových odtokoch. Takto už 
nič nestojí v ceste moderne riešenej kúpeľni so sprchou na 
úrovni podlahy, a to aj napriek prevládajúcim podlahovým 
stavebným výškam.

Kompaktný balík poskytujúci výkon

Nové odtoky Advantix dosahujú výkony odtoku 0,4 až 0,5 l/s, 
ktoré sa s prispením rozličných spôsobov zabudovania dajú 
ešte zvýšiť: napr. pripojením rúry s menovitou svetlosťou DN 40. 
Všetky odtoky sú navyše samočistiace. Napriek uvedenému 
zostáva možný prístup so 6,4-milimetrovou špirálou. Odtoky 
navyše zachovávajú bezpečnú výšku vodnej uzávierky vody 
25 mm*, čím sa zabraňuje prenikaniu nepríjemným zápachom.

 Výkon odtoku

Kúpeľňový odtok Advantix pre: 
Štandardné 

zabudovanie**

S rúrkovou 

prípojkou DN 40

Bez sita na 

zachytávanie 

nečistôt

Každých 10 mm 

vyššej výšky 

vzdutia

Základné teleso sprchového žľabu 

Advantix 67 mm

Základné teleso sprchového žľabu 

Advantix Basic 67 mm

0,45 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s

Rohový odtok Advantix 66 mm 0,4 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s

Kúpeľňové odtoky Advantix 62 mm 0,5 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s + 0,05 l/s

*  Výška vodnej uzávierky vody nezodpovedá DIN EN 1253. 
Nasadenie odtokov treba dohodnúť medzi zákazníkmi/dodávateľmi, resp. odvetvovými projektantami podľa miestnych podmienok.

** Udávaný výkon odtoku sa vzťahuje na výšku vzdutia hladiny vody 10 mm.

Najnižšia konštrukčná výška:
sprchové žľaby a bodové 
odtoky od 62 mm
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Spriahnuté utesnenie a jeho výhody

Keďže najvyššou prioritou je ochrana stavby pred premočením, špeciálne pri 
sprchách na úrovni podlahy sa stále viac presadzuje bezpečné, v tekutom stave 
spracovávané spriahnuté utesnenie. Výhodou uvedeného postupu je, že utesnenie 
sa realizuje medzi poterom a dlaždicami, a tým je vylúčené premočenie poteru. 
Nasadenie tekutých tesniacich látok šetrí dodatočné utesnenia, napr. prostredníc-
tvom asfaltových alebo plastových pásov. Prirodzene aj nový podlahový odtok 
Viega Advantix na sanovanie sa dá ľahko začleniť do spriahnutého utesnenia.

Spriahnuté utesnenie na príklade sprchového žľabu Advantix Basic Wand 

1 Začlenenie tesniaceho pásu Schlüter-Kerdi do tekutého utesnenia.
2  Vydláždenie s použitím obkladovej zakončovacej lišty alebo bez nej až po pokraj bloku tvrdej 

peny EPS.

Sprchový žľab Viega Advantix Basic 67 mm na sanovanie

Na voľné zabudovanie alebo zabudovanie do steny je k dispozícii päť dĺžok.

Stručný prehľad

■ Ideálne na sanovanie a 
renováciu

■ Minimálne konštrukčné 
výšky medzi 62 až 67 mm

■ Samočistiace
■  Možný prístup so 6,4-

milimetrovou špirálou
■ Výkon odtoku do 0,5 l/s 

(pozri tabuľku)

Odtok Viega Advantix na sanovanie

Všetky základné telesá sprchových žľabov Advantix, Advantix Basic, ako aj rohové 
odtoky v priamom prevedení môžu byť vybavené novým nízkym odtokom.

Rohový odtok Advantix 62 mm

Na voľné zabudovanie štvorcových alebo kruhových roštov.



Viega s.r.o.
J. Korty 12
CZ-71000 Slezská Ostrava
Tel.: +420 59 5054 933
Fax.: +420 59 5054 162
stanislav.seliga@viega.de
www.viega.cz

Technické poradenstvo
Tel.: +421 2 436 36852
Mobil: +421 903 280 888 
Fax.: +421 2 436 36852
peter.liptak@viega.deS
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Produktový prehľad

4980.40 4980.50

Sprchové žľaby

4980.94

4980.964980.65 4980.62

Prestavovacie položky

4980.61 4980.60

Bodové odtoky

4980.63


