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Einleitung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben. Unsere Produkte unterliegen
höchsten Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktionszuverlässigkeit.
Damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Überlassen Sie die
Gebrauchsanleitung für den Zeitraum der Montage dem Installateur.
Beachten Sie vor allem den Abschnitt „Sicherheitshinweise“.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung und die Anlagen für Nachschlagzwecke und den Garantieanspruch auf, damit Sie
diese auch in Zukunft zu Rate ziehen können.
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Installationsanleitung

Mit * markierte Punkte sind nicht gültig für Duschwannen mit verklebtem Styropor- Verbundsystem.
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Produktidentifizierung und Typenbezeichnung

1.1

Gültigkeitsbereich

Vor dem Bohren der Dübellöcher ist die Wand auf darunter liegende
Versorgungsleitungen (Strom-, Wasser- und Gasleitungen) zu
prüfen. Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für
Leben und Sachwerte dar!

Diese Gebrauchsanleitung ist für alle Wannen-Varianten gültig.

1.2

2

Konformitätserklärung

5.4

Diese Anleitung wurde nach DIN EN 82079 erstellt.

Die Reihenfolge der Installation ist in der beigefügten Aufbauanleitung
beschrieben und genau einzuhalten.

Funktionen und Anwendungsbereich

In den Aufbauanleitungen ist die von uns empfohlene Einbausituation
mit Gestell dargestellt. Bei abweichenden Einbauvarianten, wie z.B.
Einmauerungen, ist auf einen festen Sitz und eine ausreichende
Unterstützung der Wanne zu achten. *

• Einsatz im Sanitärbereich
• Wannen zum Baden bzw. Duschen

3

Sicherheitshinweise

3.1

Sicherheitshinweise beim Duschen und Baden

5.5

				

4

• Der vordere Wannenbereich kann in herkömmlicher Weise, unter
Beachtung geeigneter Schalldämm-Maßnahmen, eingemauert werden.

Informationen über Gefahren für besondere Personengruppen
Lassen Sie kleine Kinder, in ihrer Bewegung eingeschränkte,
ältere oder behinderte Personen nicht unbeaufsichtigt baden oder
duschen!

• Eine Revisionsöffnung wird empfohlen.

5.6

5.7

5

Hinweise für die Installation

5.1

Sichtkontrolle

Wasser- und Dichtigkeitsprobe
Im Bodenbereich und auf den Wannenrändern ist vor dem endgültigen
Verkleiden der Wanne eine Wasserprobe nach EN 198 Pkt. 4 und eine
Dichtigkeitsprobe der Anschlüsse durchzuführen.

Abdichtung

• Die Wannen sind vor dem Einbau einer Sichtkontrolle zu unterziehen
und auf Beschädigungen zu prüfen. Dazu müssen eventuell vorhandene
Schutzfolien entfernt werden.

Für eine dauerhafte Abdichtung zum Mauerwerk ist ein Dichtband beim
Einbau der Wanne zu verwenden. (z.B. MEPA Aquaproof 3D).
Montagehinweise des Herstellers beachten!

• Farbtonmerkmale: Der Farbton einer Mineralgusswanne fällt etwas
kräftiger aus, als ein vergleichbarer Farbton einer Acrylwanne. Dieses
Merkmal stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Alle Übergangsfugen von der Wanne zur Wand sind mit Silikon
fachgerecht zu füllen.

Beschränkung der Betätigung für nicht qualifizierte Personen
• Sanitärinstallationen sind nur durch einen anerkannten Sanitär-Fachmann
auszuführen.
Bei Nichtbeachtung dieser Punkte erlischt der Garantieanspruch!
Es kann Gefahr für Leib und Leben entstehen!

5.3

5.8

5.9

• Es erfolgt keine Haftung für bereits eingebaute Wannen!

5.2

Schallisolierung *
Aus Gründen der Schallisolierung ist es sinnvoll, zwischen dem
Wannenrand und der Wand Schalldämm-Maßnahmen vorzunehmen (z.B.
MEPA- Wannenrandprofil).

• EN 14516 - für Badewannen
• EN 14527 - für Duschwannen
Die CE Kennzeichnung und DOP Nummer befindet sich auf der Produktverpackung. Die DOP (Leistungserklärung) des Produktes ist auf der
Koralle Homepage zum Download veröffentlicht.

Wandbefestigung *
Für die korrekte Position der Wanne und einwandfreie Stabilität ist
eine geeignete Wandbefestigung und Randunterstützung sicherzustellen.
Dazu empfehlen wir entsprechende Wandbefestigungssets, die bei uns
und im Fachhandel erhältlich sind.

Produktnormen
Folgende anerkannte technische Vorschriften sind beachtet
worden:

Wannenunterstützung / Gestell *
• Zur Unterstützung der Wanne empfehlen wir handelsübliche Gestelle, die
bei uns oder im Fachhandel für die jeweilige Wannenart und Wannenform
erhältlich sind. Ebenfalls können geschäumte Formwannenträger
verwendet werden. Die passenden Fußgestelle können Sie unserer
aktuellen Preisliste entnehmen.

• Innerhalb und außerhalb der Wanne besteht Rutschgefahr!
• Vorsicht beim Einstellen der Wassertemperatur. Es besteht
Verbrühungsgefahr!
• Keine Strom betriebenen Gegenstände mit in die Wanne nehmen!

3.2

Einhaltung der Reihenfolge beim Aufbau

Sicherheitshinweise vor und während der Installation

Dazu die Wanne halb mit Wasser füllen und erst ablassen, nachdem das
Silikon 24 Stunden ausgehärtet ist. *
Bitte verwenden Sie zum Abdichten ausschließlich Silikondichtstoffe der
Speziﬁkation DIN 18545- E (essigsäureerhärtend). Diese zeichnen sich
durch antibakterizide und antifungizide Eigenschaften aus.
Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.

5.10 Entsorgung des Verpackungsmaterials
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht. Trennen Sie das
Verpackungsmaterial und führen Sie es dem örtlichen Recyclingsystem
zu.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation
und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.
• Bitte überprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Vollständigkeit
und eventuelle Transportschäden. Für bereits eingebaute Produkte kann
keine Haftung mehr übernommen werden.
• Schützen Sie den Wannenrand bei Montagearbeiten vor
Beschädigungen.
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Reinigungshinweise

6.1

Pflegetipps für Wannen

6.4

Badezusätze dürfen nur nach vorherigem Auflösen in die mit Wasser
gefüllte Wanne gegeben werden.

Die Reinigung unserer Sanitärgegenstände aus Acryl / Mineralguss ist
leicht und mühelos durchzuführen. Durch die glatte Oberfläche haben
Rückstände kaum   Ansatzmöglichkeiten. Die Oberfläche kann mittels
handelsüblicher Flüssigreiniger gesäubert werden.

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch von Badezusätzen, ob diese
für unsere Produkte geeignet sind, da beispielsweise farbstoffhaltige
Badezusätze zu Verfärbungen führen können.

Besonders empfehlenswert sind:

Für Schäden durch falsche Behandlung besteht kein
Garantieanspruch!

- „AJAX”, flüssig
- „DER GENERAL”
- „DOR”, flüssig
• Achten Sie bei Verwendung von handelsüblichen Wannenreinigungsmitteln darauf, ob in der Gebrauchsanleitung die Reinigung von Acryl /
Mineralguss empfohlen wird.

7

• Sollte die Oberfläche entweder durch falsche Reinigungsmittel oder durch
Kratzer beschädigt worden sein, so lassen sich solche Mängel mit relativ
einfachen Mitteln beseitigen. Schadensstellen können mit wasserfestem
Schleifpapier unterschiedlicher Körnung so lange abgeschliffen werden,
bis sie nicht mehr sichtbar sind. Je nach Tiefe der Schadensstelle werden
bei Acrylwannen Schleifpapiere der Körnungen 400, 600 bis 1000
verwendet. Bei Mineralgusswannen 1000 bis 2000. Der abschließende
Hochglanz wird mit einer Polierpaste erreicht.
• Brandflecken, entstanden durch Ablegen von Zigaretten, und tiefe Kratzer
sollten mit einer Ziehklinge oder Schlichtfeile vorbehandelt werden. Dabei
ist eine etwas größere Fläche zu bearbeiten, damit keine sichtbaren
Vertiefungen zurückbleiben. Um die zu bearbeitende Stelle einwandfrei
polieren zu können, muss als letztes ein Schleifpapier mit einer Körnung
von 1000 oder Stahlwolle 000 verwendet werden, bis keine Kratzer
oder Riefen mehr zu sehen sind. Die so vorbehandelten Stellen können
ähnlich wie beim Auto poliert werden. Dazu können handelsübliche
Autopolituren ohne Wachszusatz verwendet werden. Die Politur sollte
mit einem weichen Tuch verrieben werden, bis die Oberfläche wieder der
ursprünglichen gleicht. Zum schnellen Polieren kann eine Polier- oder
Schwabbelscheibe verwendet werden.

Verbleib der Anleitungen
Bewahren Sie die mitgelieferten Unterlagen (Gebrauchsanleitung,
Aufbauanleitung und Garantiekarte) gut auf.

• Bei stark kalkhaltigem Wasser können sich Kalkrückstände auf der
Oberfläche der Sanitärgegenstände bilden. Diese lassen sich mühelos
mit Haushaltsessig entfernen. Durch Erwärmen des Essigs kann die
Reinigungswirkung erhöht werden.
• Für die Reinigung ungeeignet sind sandhaltige, scheuernde Reinigungsmittel und Kalkentferner, da Scheuersand die Oberfläche mattiert
und Kalkentferner die Oberfläche verfärben. Spülen Sie nach dem
Einsatz von Reinigungsmitteln immer mit klarem Wasser nach.

Badezusätze*

Sie enthalten wichtige Informationen zum Gebrauch, zur Reinigung, zur
Garantie und zur Ersatzteilbeschaffung.

8

Rückbau und Entsorgung

8.1

Rückbau
Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zeichnungen in der
Aufbauanleitung.

8.2

Entsorgung
• Unser Produkt besteht aus hochwertigen und verwertbaren Materialien
und gehört keinesfalls in den Restmüll.
• Im Sinne des Umweltschutzes sollte es nach Ablauf der Nutzungszeit einem
Fachbetrieb (Entsorgungs- und Verwertungsbetrieb) zur Materialtrennung
und somit der Verwertung zugeführt werden.

• Jahrelange Erfahrungen zeigen, dass Acryl und Mineralguss bei
sachgemäßer Behandlung keiner besonderen Pflege bedarf.

6.2

Pflegetipps für Armaturoberflächen*
Wasser hinterlässt beim Eintrocknen auf den Armaturen Ränder, die sich
nur schwer entfernen lassen.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Beugen Sie dem Aufbau von Kalkablagerungen vor, indem Sie nach dem
Baden / Duschen eventuell verbleibende Wassertropfen entfernen.
• Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden, ätzenden oder
säurehaltigen Reinigungsmittel.
• Bei anhaftenden Ablagerungen können Seifenlaugen oder schonende
Flüssigreiniger (z.B. „DOR”, flüssig ; „DER GENERAL”) verwendet
werden.

6.3

Medizinische Anwendungen*
Unsere Acrylwannen sind für medizinische Anwendungen, z.B. MoorSchlamm- und Schlickbäder, gut geeignet. Spezielle medizinische
Anwendungen sollten von Fall zu Fall mit uns oder dem Hersteller der
Bademittelzusätze abgestimmt werden.

Mit * markierte Punkte sind nicht gültig für Duschwannen mit verklebtem Styropor- Verbundsystem.
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Bedeutung der Werkzeuge und Symbole

9.1

Werkzeuge
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9.2

Symbole
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Úvod
Vážená zákazníce, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek naší firmy. Naše výrobky podléhají vysokým nárokům na materiál, zpracování
a funkčnost.
Aby byla zajištěna perfektní funkčnost, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Po dobu montáže přenechejte návod k použití
instalatérovi.
Pozornost věnujte především odstavci "Bezpečnostní pokyny".
Ponechte si návod k použití a přílohy pro pozdější potřebu a také pro uplatnění záruky.
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Přílohy

Pokyny k instalaci

Takto * označené body nejsou platné pro vaničky s nalepeným styroporovým spojovacím systémem.
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Identifikace výrobku a označení typu

1.1

Rozsah platnosti

5.4

Postup instalace je popsán v přiloženém návodu k montáži a je nutné ho
dodžet.

Tento návod je platný pro všechny typy vaniček.

1.2

Prohlášení o vlastnostech

V montážním návodu je znázorněna námi doporučovaná instalace s
podstavcem. Při rozdílné instalaci, jako např. podezdění, je nutné zajistit
dostatečnou podpěru a pevnost vaničky. *

Tento návod je v souladu s DIN EN 82079.

2

Funkce a oblast použití

5.5

Použití v sanitární oblasti
Vanička na koupání resp. sprchování

• Přední část vaničky může být podezděna za předpokladu dodržení
vhodných izolačních opatření.

Bezpečnostní pokyny při sprchování a koupání
• Uvnitř vaničky i mimo ní vzniká riziko uklouznutí!
• Pozor při nastavení teploty vody. Existuje riziko opaření!
• Na vaničku nevkládejte a nepoužívejte žádné elektrické přístroje!

3.2

4

• Doporučujeme revizní otvor.

5.6

Během sprchování nebo koupání nenechávejte malé děti, starší či
postižené osoby bez dozoru!

5.7

Normy výrobku
5.8

• EN 14516 - pro koupací vany
• EN 14527 - pro sprchové vaničky
označení a číslo prohl. o vlastnostech se nacházejí na
výrobku.
Prohlášení
o
vlastnostech
výrobku
volně ke stažení na Koralle Homepage.

Zvuková izolace *
Z důvodů zvukové izolace je smysluplné, umístit mezi hranu vaničky a zeď
izolaci (např.. MEPA-profilová páska k vaničce)

Výrobek je v souladu s následujícími předpisy:

CE

Upevnění ke stěně *
Pro
správnou
polohu
a
bezchybnou
stabilitu
je nutné zajistit vhodné stěnové uchycení a podpěru hran.
K
tomu
doporučujeme
odpovídající
stěnové
uchycení,
které lze zakoupit u našich prodejců.

Informace o nebezpečí pro zvláštní skupiny osob

				

Podpěra vany / podstavec *
• K podepření vaničky doporučujeme podstavec, který lze pro příslušný
typ vaničky zakoupit u našich prodejců. Případně lze použít pěnový
podstavec. Vhodné nožičky najdete v našem aktuálním ceníku.

3 Bezpečnostní pokyny
3.1

Dodržení postupu při montáži

obalu
je

Vodní zkouška a zkouška těsnosti
V oblasti podalhy a hrany vaničky je nutné před konečným zakrytím provést
zkoušku vody dle EN 198 bod 4 a zkoušku těsnosti připojení.

5.9

Utěsnění

5

Pokyny pro instalaci

Pro dlouhodobé utěsnění ke stěně použijte při instalaci vaničky těsnící
pásek (např. MEPA Aquaproof 3D).
Zohledněte montážní pokyny výrobce!

5.1

Optická kontrola

Všechny spáry mezi vaničkou a zdí vyplňte silikonem.

Před montáží zkontrolujte, zda není vanička poškozená. K tomu bude
eventuálně nutné odstranit ochrannou fólii.

K tomu nejprve naplňte vanu z poloviny vodou a vypusťte až po 24
hodinách, když silikon vytvrdne. *

• Barevné odchylky: Barevný odstín litého mramoru je o trochu silnější, než
strovnatelý odstín akrylátových vaniček. Tuto odchylku nelze považovat
za důvod k reklamaci.

K utěsnění používejte výhradně silikon dle specifikace DIN 18545 - E. Ten
se vyznačuje antibakteriálními a antifungicidními vlasnostmi.

Nelze reklamovat již namontované vaničky!

5.2

Omezení činnosti pro nekvalifikované osoby
• Instalaci musí provádět pouze odborný proškolený personál.

Zohledněte instalační pokyny výrobce.

5.10 Likvidace obalového materiálu
Zlikvidujte ekologicky obalové materiály. Roztřiďte obalový materiál a
zlikvidujte na obvyklých třídícíh místech.

Při nedodržení tohoto bodu zaniká nárok na záruku!
Může vzniknout nebezpečí zranění a ohrožení života!

5.3

Bezpečnostní pokyny před a během instalace
Tyto pokyny zajišťují bezpečnost a proto je nutné si je před instalací a
uvedením do provozu pečlivě přečíst.
• Před montáží prosím přezkoušejte kompletnost výrobku a případné
transportní poškození. Nelze reklamovat již namontované výrobky.
• Při montáži zajistěte ochranu hrany vaničky proti poškození.
Před vyrtáním děr pro hmoždinky prověřte zda ve zdi nejsou
rozvody elektřiny, vody nebo plynu. Návrtáním těchto rozvodů
vzniká riziko ohrožení života a škody na majetku.

Strana - 14 -
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Pokyny pro čištění

6.1

Tipy k údržbě pro vaničky

6.4

Přísady do koupele *
Přísady do koupele smějí být použity pouze po předchozím rozpuštění v
napuštěné vaně.

Čištění našich sanitárních předmětů z akrylátu / litého mramoru je snadné.
Díky hladkému povrchu nedochází ve velké míře k usazování nečistot.
Povrchy je možné vyčistit obvyklými tekutými čistícími prostředky.

Před použitím přísady do koupele prověřte, jestli je vhodná pro náš výrobek,
jestli např. neobsahuje příměsy, které mohou výrobek obarvit.

Dobře osvědčené jsou:

Při poškozeních vzniklých nesprávným zacházením zaniká nárok

- „AJAX”, tekutý
- „DER GENERAL”
- „DOR”, tekutý

na záruku!

• Používejte pouze obvyklé čistící prostředky, které jsou určené pro čištění
akrylátových / minerálních vaniček.
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Ponechte si dodané podklady (návod k použití, instalaci a záruční list).

• Při velmi tvrdé vodě mohou na povrchu vznikat nánosy vodního kamene.
Tyto nánosy odstraňte naředěným octem. Ohřátím octa se zvyšuje jeho
čistící účinek.
• Pro čištění jsou nevhodné pískové a abrazivní čístící prostředky a
odstraňovače vodního kamene, protože pískové čističe zmatňují povrch
a odstraňovače vodního kamene zbarvují povrch. Po použití čistících
prostředků vždy opláchněte povrch čistou vodou.
• Pokud dojde v důsledku použití špatných čistích prostředků k poškození
či poškrábání, je možné tyto nedostatky relativně snadno odstranit.
Poškozená místa můžete přebrousit voděodolným brusným papírem
různé zrnitosti Dle hloubky poškození použijte u akrylátových vaniček
brusný papír zrnitosti 400, 600 až 1000. U minerálních vaniček 1000 až
2000. Konečného lesku lze dosáhnout leštící pastou.
• Spálená místa vzniklá odložením cigarety, a hluboké škrábance lze
odstranit jemným broušením. Přitom je nutné opracovat větší plochu, aby
nebyly prohlubně viditelné. Aby bylo možné tato místa dokonale přeleštit,
musí být jako poslední použit brusný papír zrnitosti 1000 nebo ocelová
vlna 000, tak aby škrábance nebyly viditelné. Takto předupravenou plochu
můžete přeleštit stejně jako např. lak na autě. K tomu použijte běžnou
leštěnku bez přídavku vosku. Leštěnku roznášejte měkkým hadrem
a leštěte do té doby, dokud není povrch znovu hladký. K rychlejšímu
rozleštění je možné použít elektrickou leštičku.

Ostatní pokyny
Obsahují důležité informace k užívání, čištění, záruce a obstarání
náhradních dílů.
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Demontáž a likvidace

8.1

Demontáž
Při demontáži postupujte v opačném sledu obrázků v montážním návodu.

8.2

Likvidace
• Produkt je vyroben z kvalitních a zužitkovatelných materiálů a nepatří v
žádném případě do komunálního odpadu.
• Po uplynutí životnosti výrobku ho zlikvidujte na příslušných třídících místech
(sběrných dvorech).

• Dlouholeté zkušenosti ukazují, že akrylátové a minerální vaničky
nevyžadují při správném použivání žádnou speciální údržbu.

6.2

Tipy k údržbě pro povrchy armatur *
Voda zanechává po zachnutí na armaturách mapy, které lze špatně
odstranit.
Zohledněte prosím následující pokyny:
• Předcházejte tvorbě vápenatých usazenin, po koupání / sprchování
odstraňte zbytky vody.
• Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní, leptavé či kyselé čistící prostředky.
• Při nánosu usazenin použijte šetrné tekuté čistící prostředky (např.
„DOR”, tekurý ; „DER GENERAL”).

6.3

Použití v lékařství *
Naše akrylátové vaničky jsou vhodné i pro použití v lékařství. např. v
rašelinových či bahenních lázních. Speciální medicínské užití je nutné
konzultovat s námi nebo s výrobcem přísady do koupele.

Takto * označené body nejsou platné pro vaničky s nalepeným styroporovým spojovacím systémem.
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Význam nástrojů a symbolů

9.1

Nářadí

9.2

Vrták*
Otevřený klíč*
Tužka

Symboly

Pozor-nebezpečí!
Zde jsou zvýrazněné
pokyny, které jsou důležité
pro vaše bezpečí a pro
správnou funkčnost
vaničky. Vše bezvýhradně
zohledněte!
Šipka - pozice

Nůžky
Šipka - směr
Vodováha
Šipka pohybu

1., 2., atd. Postup pracovních
úkonů

Info - velmi důležité!
Pozor - nebezpečí!
Nevrtat do a v
blízkosti elektrických
a vodovodních
rozvodů!*

Sanitární silikon
Šipka - otočení doprava
Nůž

Nanést špachtlí
stavební lepidlo

Zatížit vaničku

Šipka - otočení doleva

Šipka - otočení doleva
nebo doprava
(nastavení)

např. krok 5 v situaci
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Vaničku
neposunovat
po podlaze *

Vaničku naplnit
do poloviny vodou *

Info - velmi důležité!
24 hodin nechat vodu
ve vaničce. *

Takto * označené body nejsou platné pro vaničky s nalepeným styroporovým spojovacím systémem.

PL

Strona - 17 -

PL

Strona - 18 -

PL

Strona - 19 -

PL

Strona - 20 -

I

Pagina - 21 -

I

Pagina - 22 -

I

Pagina - 23 -

I

Pagina - 24 -

Mat-Nr. 6918581

Stand : 04/20

