
Návod k instalaci
Bezpečnostní Lucernario aerante ventilační světlík pro šachty a větrací otvory
Řada INOX

Pro sklepy
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Důležité informace pro správnou instalaci

Základová deska

Před instalací výrobku si důkladně prostudujte tyto informace.

Základová deska

Světlík musí být usazen na železobetonové konstrukci do hloubky alespoň 4,5 cm její základny.Vietiamo Jakákoli 
jiná metoda usazení je zakázána.

Ano Ne

Otvor proti zdi Otvor od zdi

= Podpěra světlíku

Nosnost výrobku Lucernario aerante INOX byla testována se základovou deskou o třech sousedních stranách 
(obrázek 1 a 2), je však povoleno rovněž usazení na dvou protilehlých stranách (obrázek 3 a 4). Údaje o nosnosti 
najdete v technickém listu.

min 4,5

1 2 3 4
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Lucernario aerante nesmí být používán jako drenážní rošt, pokud je nutné zajistit odtok velkého 
množství vody. V takových případech se doporučuje nainstalovat nezávislé odtokové žlábky, které 
umožní rychlý odtok vody, aniž by docházelo k přetížení světlíku. Nedodržení těchto doporučení a 
pravidel může vést k natečení vody do větracího otvoru.

Další informace o vlastnostech výrobku najdete v technickém listu.

Sklon (spád) musí směřovat po směru odtokového potrubí. Sklon (spád) není ve směru odtokového potrubí.

Důležité informace pro správnou instalaci

Minimální sklon (spád): 1%

POZOR

Před instalací výrobku si důkladně prostudujte tyto informace.

Ano Ne
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Návod k instalaci

Před instalací

1) Sejměte rošt a uložte jej v chráněném místě.

2) Skleněnou plochu zakryjte lepenkou nebo bublinkovou fólií.

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.
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Návod k instalaci

Instalace

Výchozí předpoklad: Výrobek Lucernario aerante INOX se instaluje bez dvojitého rámu (nebo 
falešného rámu). Jeho konstrukce je koncipována tak, aby byl zapuštěn do podlahy.
Schémata instalace jsou uvedena na straně 9.

Postup

1. Umístěte světlík na vrchol větracího otvoru nebo otvoru připraveného v betonové desce 
(rozměry otvoru v betonové desce jsou uvedeny v technickém listu).
POZOR: Před přemísťováním nebo nadzdviháváním výrobku si ověřte jeho hmotnost na 
samolepícím štítku nebo v technickém listu.

2. Nasměrujte světlík tak, aby alespoň jedna ze dvou výpustí směřovala k nejnižšímu bodu 
podlahy (strana 4: Minimální sklon/spád).
POZOR: Přítomnost výpusti neznamená, že konstrukce odtokového žlábku je automaticky 
vyspádovaná k výpusti; pouze správná instalace světlíku se správným sklonem zajistí plynulý 
odtok ve žlábku.

3. K vyrovnání plochy výrobku s úrovní hotové podlahy použijte vhodné podložky.
Zkontrolujte stabilitu podpěry a ujistěte se, že stávající sklon/spád je dostatečný.
Kontrolu můžete provést tak, že nalijete sklenici vody do odtokového žlábku a následně budete 
pozorovat tok vody.

4. Zafixujte polohu světlíku tak, že základnu zalijete betonem s omezeným nebo nulovým 
smršťováním1¬.
Uzavřete všechny prostory mezi betonovou deskou/větracím otvorem a světlíkem.

5. Rozprostřete roli asfaltové lepenky na cementovou desku a olemujte jí svislou vnější část 
světlíku.
Přidávejte další vrstvy lepenky tak, aby byl zakrytý celý obvod světlíku (Obrázek A).

6. Nahřejte lepenku tak, aby přilnula ke světlíku a k přilehlé stěně (Obrázek B).
POZOR: Nevystavujte světlík přímému ohni.

7. Spojte lepenku na všech stranách a ve všech úhlech světlíku a dbejte přitom, aby byla zakryty 
všechny štěrbiny; zabráníte tak prosakování vody (Obrázek C).
Nepokládejte lepenku až k nejvyššímu bodu výrobku, aby nebyla vystavena povětrnostním 
vlivům: nepřekračujte krajní mez lepenky (Obrázek D).

8. Opakujte postup popsaný v bodech 5, 6 a 7 při nanášení druhé vrstvy asfaltové lepenky.

9. Rozetřete tekutou impregnaci (například tekutou lepenku) mezi lepenku a svislý okraj světlíku, 
aby byla zajištěna přilnavost lepenky při dalších úkonech souvisejících s pokládkou dlažby 
(Obrázek E).

10. Propojte polypropylénovou trubku o průměru 50 mm opatřenou těsněním se všemi 
výpustěmi světlíku.

11. Ujistěte se, že všechny fáze montáže byly provedeny správně; vyčkejte, dokud lepenka 
neztvrdne a nakonec položte zbývající část dlažby.

12. Odstraňte ze skla ochrannou fólii a snímatelný rošt nasaďte až po dokončení všech prací.

1: Nedoporučuje se použití běžného betonu, protože při schnutí má tendenci ke smršťování.
V takovém případě by světlík mohl poklesnout vůči předepsané poloze.
Doporučujeme použít speciální beton.
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Návod k instalaci

Ilustrace

Obrázek A: Pokládka lepenky pro instalaci od zdi.

Obrázek B: Pokládka lepenky pro instalaci proti zdi.

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.
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Návod k instalaci

Ilustrace

Obrázek C: Spojení vrstev lepenky v rozích a kolem výpustí.

Obrázek D: Položte lepenku až do úrovně vyznačené na obrázku.

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.

Úroveň dokončené dlažby

Krajní mez lepenky

Obrázek E: Nanášení tekuté lepenky/tekuté impregnace pomocí stěrky.

Úroveň dokončené dlažby

Naneste impregnaci mezi 
lepenku a světlík pomocí stěrky



Tato schémata mají pouze orientační charakter. Pro ideální pokládku dlažby doporučujeme 
poradit se s odborníkem.

Schéma pokládky v blízkosti zdi

Pro efektivní impregnaci:
1. Rozprostřete lepenku až k volným stranám světlíku a zdi.
2. Utěsněte štěrbinu mezi zdí a světlíkem s použitím těsniva na bázi polymerů.
3. Chraňte těsnění před povětrnostními vlivy použitím vhodného soklu.
POZOR: je zakázáno pokládat na snímatelné rošty pláště, lavičky, kamenné obklady či jiné 
materiály.

Schéma pokládky na balkón (směrem od zdi)

Impregnace s použitím lepenky musí být aplikována podél všech stran.
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Schémata pokládky

Na obrázcích může být znázorněn odlišný výrobek.

Dlažba

Sokl

Omítka
Těsnivo

Izolační plášť
Stěna

Vyrovnávací vrstva

Asfaltová lepenka
Tekutá lepenka

Odtoková trubka

Betonový nosník
Omítka

Dlažba
Vyrovnávací vrstva

Asfaltová lepenka
Tekutá lepenka

Betonový nosník
Omítka

Dlažba
Vyrovnávací vrstva

Asfaltová lepenka
Tekutá lepenka

Odtoková trubka

Betonový nosník
Omítka
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Čištění

1. Čištění
Světlík čistěte vodou.
K zachování lesku povrchové úpravy doporučujeme používat neutrální přípravky.
Před čištěním drenážního žlabu si vždy nasaďte ochranné rukavice.

2. Zakázané přípravky
Je zakázáno používat k čištění světlíku abrazivní, korozivní a kyselé přípravky, například: vápenné 
mléko, kyselé látky nebo látky obsahující kyseliny, ředidla, benzín, přípravky obsahující chlór a 
korozivní látky.

3. Další poznámky
Mytí s použitím mycích zařízení je povoleno pouze v případě, že proud vody bude minimálně ve 
vzdálenosti 10 cm.

Technická podpora během pokládky

Pro technickou podporu kontaktujte firmu Bottega del ferro:
 Telefon: +39 030 2731985

 E-mail: assistenza@bottegadelferro.net

 WhatsApp: +39 393 2005060



®

IPLAX - 01092021 ©Bottega del ferro

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek Lucernario aerante INOX.

Výrobek a značka Lucernario aerante® jsou vlastnictvím firmy Bottega del ferro.
Firma Bottega del ferro si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli měnit a upravovat vlastnosti 
uvedených výrobků.
Tento dokument a všechny ostatní dokumenty týkající se výrobků Lucernario aerante INOX jsou dostupné 
na webových stránkách inox.lucernarioaerante.it.

Bottega del ferro
Via del Boscone, 8
25014 Castenedolo (BS) Italia
T. +39 030 2731985
F. +39 030 2130930
info@bottegadelferro.net
www.bottegadelferro.net
inox.lucernarioaerante.it


