
Omschrijving artikel  I-DRAIN®   ID4M08001X1
     
 LINEAR 54 
     Lengte 800

       
DE I-DRAIN® DOUCHEGOOT

De goot
Uit één stuk diepgetrokken.
Geen lasnaden
Geen lasnaadcorrosie
Geen kans op lekkage en makkelijk te reinigen. 

Materiaal: Chroomnikkelstaal (RVS) 316 - 16/10/2 (1.4401).
L x B x H = 833 x 86 x 54 mm.
Inbouwhoogte 54 mm.
Aanvangsdikte materiaal = 1,25 mm.

Met de voorgelijmde blauwe waterdichtingsdoek.
Voorgelijmd tijdens de productie voor een absolute waterdichtheidsgarantie. 

Materiaal: 2 niet geweven buitenlagen Polypropyleen en een waterdichte binnenlaag uit Polyethyleen.
Minimaal een overslag van 135 mm rondom de afvoergoot.
Verlijming op een flens van 12 mm.
Mogelijkheid inbouw tegen muur of in de open vloer.

Met uitneembare sifon.
Uitneembaar voor onderhoud en mogelijkheid inspectie riolering.  
Met haarrooster ter preventie van verstopping van de afvoerbuis.  

Materiaal: Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS).
Waterslothoogte 30 mm KIWA EN1253.
1 sifon.
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Afvoercapaciteit 
26,4 l/min. met diameter waterkolom 9 mm - NEN-EN 1253.
* Europese norm, beschikbaar op aanvraag. 

2-delig geschroefde afvoer 
Binnen-schroefdeel  
Materiaal: Glasvezelversterkt nylon.
Met afstandshouder voor de sifon.
   
Buiten-schroefdeel 
Materiaal: Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS).
Diameter 40 mm.

Schuifmof   
Om de drain aan te sluiten op buiten van elke mogelijke afmeting (F/F).
Materiaal: ABS.
Diameter 40 mm.

De installatiemallen
I-Buddy - Polystyreen installatiemal.
Wordt onder de drain geplaatst om te stabiliseren en waterpas te leggen. Wordt onder de drain, op de vloer vastgelijmd  voor 
een correcte, precieze en veilige installatie van de drain in de specie.

Tegelmal - Polystyreen tegelmal. 
Wordt in de drain geplaatst. Houdt stof en vuil uit de drain en dient als referentiepunt om de tegels correct tegen de drain aan 
te plaatsen.

HET I-DRAIN® ROOSTER 

Bestaat uit twee onderdelen: het sierprofiel en het roosterkader.

Sierprofiel 
Materiaal: Chroomnikkelstaal  (RVS) 304 (optioneel  RVS 316)*, 1,5 mm dikte.
L x B x H vanaf 792,5 x 38,83 x 9,51mm** 
 
Roosterkader                
Materiaal: Chroomnikkelstaal  (RVS) 304 (optioneel  RVS  316)*, 3 mm dikte.
L x B x H vanaf 800 x 56 x 20 mm** 
 
Verhogingsblokjes
Materiaal: ABS. 
2,5 mm of 5,0 mm. 
Onder het roosterkader te installeren om het rooster te verhogen.

I-Cube houders + I-Cubes 
Onder het roosterkader te installeren om de I-Cube onderhoudsblokjes in te leggen. 
I-Cube onderhoudsblokjes breken schuim af en voorkomen vasthechting zeepresten.

*   RVS 316 beschikbaar voor het Plano mat en het Beteglbaar rooster.  

**  Deze afmetingen verschillen voor elk type rooster: zie technische fiche roosters. 

Head Office I-DRAIN® BELGIE
Ambachtsweg 14 . 3890 Gingelom . T +32 (0) 11 68 96 68 . F +32 (0) 11 68 50 86

 info@i-drain.com . www.i-drain.com
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