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Στο σημείο ένωσης των πλακιδίων με την μπανιέρα σφραγίζουμε με αντιμουχλικό σιλικονομάστιχο OTTOSEAL S100 της OTTOCHEMIE (διατίθεται σε διάφορα 

χρώματα) χρησιμοποιώντας το αστάρι OTTOPRIMER X-PR 1216 250ml της OTTOCHEMIE., τις σπάτουλες για σχηματισμό αρμών OTTO-FUGENBOY Y-ZUB της 

OTTOCHEMIE και το υγρό-λειαντικό OTTO SMOOTHING X-GL της OTTOCHEMIE για πιο εύκολη και καθαρή διάπλαση της σιλικόνης, (βλέπε σύστημα εφαρμογής)
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Βήμα 1
Βιδώνουμε τις δύο ράβδους στήριξης στο κάτω μέρος της μπανιέρας και τοποθετούμε στα ανοίγματα τα πλαστικά πόδια αυξομείωσης ύψους (σχέδιο 1)

Βήμα 2
Εφαρμόζουμε την μπανιέρα στο σημείο της τοποθέτησης, καθορίζουμε το ύψος και την αλφαδιάζουμε ρυθμίζοντας τους ρεγολατόρους στο κατάλληλο ύψος.

Βήμα 3
Στις περιπτώσεις που η μπανιέρα συνοδεύεται από ποδιά, η ρύθμιση του ύψους της μπανιέρας γίνεται βάσει του ύψους της ποδιάς τοποθετώντας την προσωρινά στην μπανιέρα και
ελέγχοντας την εφαρμογή της. 

Βήμα 4
Σημειώνουμε το περίγραμμα του κάτω σημείου του χείλους της μπανιέρας στον τοίχο βάσει του οποίου τοποθετούμε στις γωνιές στήριξης τοίχου. (σχέδιο 2)

Βήμα 5
Εφαρμόζουμε την μπανιέρα πάνω στις γωνιές στήριξης του τοίχου, συνδέουμε την βαλβίδα αποχέτευσης και υπερχείλισης (σχέδιο 3)

Βήμα 6
Στις περιπτώσεις που η μπανιέρα συνοδεύεται από ποδιά, την εφαρμόζουμε στις ειδικές υποδοχές βιδώνοντας την στις γωνιές δεξιά και αριστερά (σχέδιο 4)

Σε κάθε περίπτωση ανάμεσα στην μπανιέρα και στο δάπεδο θα πρέπει να τοποθετείται τσιμεντοκονίαμα ή αφρός πολυουρεθάνης ( εάν χρησιμοποιήσουμε αφρό πολυουρεθάνης 
πρέπει η μπανιέρα να είναι γεμάτη με νερό για να μη μετακινηθεί λόγω της δύναμης που ασκεί ο αφρός πολυουρεθάνης.

Στο σημείο ένωσης των πλακιδίων με την μπανιέρα χρησιμοποιούμε σιλικόνη ή αρμοκάλυπτρο για καλύτερη στεγανότητα.
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