
Wy mia na umy wal ki 
i ar matury nie jest za da niem 

tyl ko dla fachow ców. 
Rów nież majster ko wi cze 

po ra dzą sobie z tym, 
jeśli sko rzy sta ją 

z naszej in struk cji.

Ostrą sta lo wą szpa chel ką usu wa my z gla zu-
ro wa nej po wierzch ni ścia ny reszt ki si li ko no wych 
spo in i wszel kie in ne za nie czysz cze nia.

6 Ma są szpa chlo wą do gla zu ry wy peł nia my 
wszyst kie otwo ry i szcze li ny. Po tem wy cie ra my 
ca łą po wierzch nię ścia ny wil got ną gąb ką.

7Sta re śruby wy krę ca my lub od ci na my szli fier-
ką ką to wą z tar czą do cię cia me ta lu. Ko niecz nie 
z uży ciem oku la rów ochron nych!

5

Ko niec śruby z gru bo zwo jo wym gwin tem 
do drew na wkrę ca my w otwór koł ka. 
Uży wa my spe cjal ne go klu cza. 

10Ze staw na rzę dzi do mon ta żu: nie wol no 
za po mi nać o spe cjal nym klu czu do śrub 
dwugwintowych (trzeci z pra wej).

Te raz przy da się po moc nik, by przy trzy mać 
umy wal kę osa dzo ną luź no na śrubach 
w cza sie do krę ca nia na krę tek.

14 Przed do ci śnię ciem na kręt ka mi du żych pla-
sti ko wych pod kła dek spraw dza my po ziom ni cą 
po ło że nie umy wal ki na ścia nie.

15

Śruby mo cu ją ce wkrę ca my w ścia nę tak, by 
wy sta wa ły z niej na grubość tyl nej ścian ki umy-
wal ki i dwóch standardowych na krę tek.

11

Za krę ca my za wo ry zim nej i cie płej wo dy 
(głów ne). Najpierw upew nia my się, czy np. pral-
ka lub zmy war ka aku rat nie pra cu je.

1 Po de mon ta żu sy fo nu ostroż nie od krę ca my 
pła skim klu czem szczę ko wym na kręt ki złącz ko we 
na obu za wo rach ką to wych. 

3 Usu wa my spo iny z si li ko nu, lu zu je my na kręt-
ki śrub, od ry wa my umy wal kę od ścia ny, zdej mu-
je my ją, od krę ca jąc na kręt ki.

4

Z wy wier co nych otwo rów usu wa my od ku-
rza czem pył i wbi ja my w nie młot kiem koł ki 
roz po ro we z two rzy wa sztucz ne go.

9

Dal szy mon taż i pod łą cze nie urzą dze nia 
do in sta la cji uła twia wcze śniej sze za mon to wa-
nie no wej ar ma tu ry do umy wal ki.

No we, gięt kie, sa mo usz czel nia ją ce się rur ki 
za kła da my na za wo ry ką to we i do krę ca my ich 
koń ców ki klu czem szczę ko wym.

16

13

Pod umy wal kę pod sta wia my wia dro, na-
stęp nie klu czem do rur od krę ca my obie na kręt ki 
sy fo nu i cał ko wi cie go odłą cza my.

2

Mie rzy my roz staw otwo rów umy wal ki 
i za zna cza my ich miej sca na ścia nie. Uży wa my 
wier teł do be to nu i wier tar ki bez uda ru.

8To wca le nie ta kie trud ne, wy star czy po-
pa trzeć na zdjęcia. Ale uwa ga! Nie wol-
no za po mnieć o uszczel nie niu za wo rów 

ką to wych, na zy wa nych rów nież od ci na jący-
mi. Naj częściej nie wy ma ga ją one wy mia ny, 
gdy jed nak zajdzie ta ka po trze ba, mu si my 
użyć ko no pi i pa sty uszczel nia jącej. Ina czej 
za wo ry te będą prze cie kać. 

Miej sce osa dze nia umy wal ki za le ży naj-
częściej od usy tu owa nia za wo rów. Mo cu jące 
umy wal kę śruby dwugwintowe metal-drew-
no (z jed nej stro ny gwint do drew na wkręca-
ny w pla sti ko wy ko łek roz po ro wy, a z dru giej 
gwint me trycz ny) mon tu je my w rów nej od le-
gło ści z le wej i pra wej stro ny od pły wu. Gór-
na kra wędź umy wal ki po win na znaj do wać się
na wy so ko ści 82–86 cm.
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W ścia nie osa dza my no-
we za wo ry ką to we. Obec-
nie wy po sa ża się je zwy kle 
w pier ście nie uszczel nia ją-
ce z Te flo nu®, tak że owi-
ja nie za wo rów ko no pia mi 
nie jest ko niecz ne. Je że li 
jed nak po now nie wy ko rzy-
stu je my sta ry za wór, na le-
ży go uszczel nić ko no pia mi 
i pa stą uszczel nia ją cą. 
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Skrę ca my ze so bą ele men ty no we go sy fo nu 
i wsu wa my od pływ do otwo ru w ścia nie. Po tem 
mo cu je my sy fon do umy wal ki.

17 Po spraw dze niu szczel no ści po łą czeń (przez 
od krę ce nie wo dy i ob ser wa cję) mo że my uszczel-
nić umy wal kę si li ko nem.

19Mi mo śro do wą tu lej kę za wo ru od pły wo we-
go na le ży tak usta lić na dźwi gni, by przy cisk 
na umy wal ce dzia łał pra wi dło wo.

18

Sta rą i spraw dzo ną me to dą uszczel nia nia 
gwin tów ru ro wych jest owi ja nie ich ko-
no pia mi. Wy ko nu je my to na stępu ją co: 

1. piłką do me ta lu wy ko nu je my drob ne na-
cięcia na gwin cie; 2. cien kim pa smem ko no-
pi owi ja my dwu krot nie gwint (w le wo, czy li 
prze ciw nie do kie run ku wkręca nia), po tem 
na wi ja my na stęp ne pa smo ko no pi w od-

wrot nym kie run ku, czy li w pra wo, a zwo je 
gwin tu po win ny być przy tym wy czu wal ne 
do ty kiem; 3. pa stę uszczel nia jącą (lub far-
bę mi nio wą) na no si my na gwint i roz pro-
wa dza my pal cem, wcie ra jąc ją moc no w ko-
no pie, aż do ich na sącze nia; 4. wkła da my 
za wór kąto wy do gwin to wa ne go otwo ru i do-
kręca my klu czem szczęko wym.

Konopie i pasta 
do dobrego 

uszczelniania

Nie wszyst kie ścia ny są wy ko na ne z li tej
ce gły, dla te go in sta lu jąc umy wal kę,
mu si my się nie kie dy li czyć z ko niecz no ścią 
jej spe cjal ne go za ko twie nia. 

1. Do ścian z li tej ce gły wy star czy za sto so wać 
stan dar do we koł ki i śru by mo cu ją ce. 
2. Koł ki z ru cho mym ra mie niem o du żej wy trzy-
ma ło ści słu żą do mon ta żu umy wal ki na ścia nie 
z pły ty gip so wo -kar to no wej. Ra mio na koł ka skła-
da się i wpro wa dza do otwo ru. Tam otwie ra ją się 
one sa mo czyn nie i ko twią w ścia nie. 
3. Spe cjal ny ze staw mo cu ją cy jest prze zna czo-
ny do ścian, do któ rych ma my do stęp od ty łu.
4. Ko twy wstrze li wa ne z za pra wą w tub ce i śru-
by z per fo ro wa ną osło ną są prze zna czo ne do ma-
te ria łów bu dow la nych z otwo ra mi (pu sta ki) oraz 
peł nych (ce gły, be ton, ka mień na tu ral ny).
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Do środ ków uszczel-
nia ją cych uży wa nych 
przy mon ta żu in sta la cji 
sa ni tar nych na le żą: 
si li kon do otwo rów 
w ścia nie, ko no pie i pa-
sta uszczel nia ją ca lub ta-
śma z fo lii te flo no wej.

UWAGA! Sta rą ar ma tu rę usu wa my z umy wal ki, 
uży wa jąc do jej od krę ce nia spe cjal ne go klu cza 
prze gu bo we go.

MOCOWANIE UMYWALKI
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kręca my klu czem szczęko wym.
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