
Uživatelský 
manuál

Středový sloupek / 
Extension Pole 
Doplněk k Dam Easy® Flood Barrier.  
Umožňuje protipovodňovou ochranu pro otvory širší než 1,7 m.

NÁŘADÍ           ŠROUBY             VRTÁNÍPro první instalaci 
je potřeba:

BEZ NÁŘADÍ             BEZ ŠROUBOVÁNÍ            BEZ SILIKONU             BEZ VRTÁNÍ
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SNADNÁ DEMONTÁŽ SLOUPKU

Pro více informaci prosím navštivte webové stránky:

www.dameasyfloodbarriers.com 
www.jap-trade.cz

8.6kg

19lb

Středový sloupek

instalace středového sloupku jsou dva kroky:

A

B

Potřebné přípravné práce - vrtání díry pro patku - je pouze jednorázová akce. 
Patka musí být nainstalována s připevněným sloupkem. To zajistí, aby byl sloupek 
ve správném úhlu vzhledem k podlaze a tím bezpečně fungoval. Jakmile je patka 
upevněna, sloupek může být demontován a patka bude připravena pro montáž 
sloupky kdykoliv bude třeba.

Dam Easy® středový sloupek umožňuje 
použití více Dam Easy® bariér pro prostupy 
větší než 1,7m.

INSTALACE PATKY
jednorázové připevnění patky do podlahy 
(betonové)

INSTALACE SLOUPKU
rychlá a jednoduchá montáž sloupku do 
patky

Výrobce All Weather Industries.
All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního
vlastnictví k designu výrobku Dam Easy®, ochranné známce a všechna
marketingová a distribuční práva.

Copyright © 2018. All Weather Industries Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena. Šíření a distribuce jakéhokoli materiálu zde obsaženého je přísně 
zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu All Weather Industries Ltd. žádná část této komunikace nesmí být šířena, distribuována nebo 
přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, včetně fotokopií nebo pomocí elektronických metod, s předchozím písemným souhlasem. 
All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k veškerému designu sortimentu Dam Easy®, ochranné známce a 
všech marketingových / distribučních práv. Dam Easy Flood Barriers® je registrovaná ochranná známka společnosti All Weather Industries Ltd.

Středový 
sloupek

Patka

Záslepka

Gumová 
základna

ODPOJTE SLOUPEK

ODSTRAŇTE PLASTOVÝ DISK

Odšroubujte sloupek od patky a zasřoubujte záslepku pro 
běžné použití

Vyhoďte plastový disk (tento předmět se použije pouze při 
první instalaci než se zpevní patka a sloupek)
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Plastový 
disk

PŘIPRAVTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
Připevněte gumovou základnu na sloupek. Ten je nyní 
připravený k použití kdykoliv je třeba
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Poznámka: Středový sloupek je dodáván s gumovou základnou. Ta musí být 
odstraněna před instalací patky se sloupkem. Plastový disk by měl být vložen mezi 
sloupek a patku zatímco tvrdne malta. Jakmile je patka upevněna, může být sloupek 
demontován, plastový disk vyhozen a gumová základna znovu nasazena.

Exkluzivní distributor

www.jap-trade.cz

Exkluzivní distributor

www.jap-trade.cz



VYVRTEJTE DÍRU PRO PATKU V 
PODLAZE (BETONU)

VYČISTĚTE DÍRU A ODSTRAŇTE 
VŠECHNY NEČISTOTY

VYPLŇTE DÍRU CHEMICKOU MALTOU

USAĎTE SLOUPEK A PATKU

NECHTE NA MÍSTĚ DO VYTVRDNUTÍ

Zvolte správný vrták pro materiál, do kterého vrtáte 
(beton). Vrtejte díru s větším průměrem, než je průměr 
patky. Doporučujeme jádrový vrták ø 55 mm pro hloubku 
160 mm. Používejte ochranné pomůcky a vrták musí být 
kolmo k podlaze.

Vyčistěte díru, abyste se ujistili, že v ní nejsou žádné nečistoty. 
Zkušebně osaďte patku i se sloupkem do díry, pro kontrolu, že 
je díra dostatečně hluboká, široká a kolmo k podlaze. 

Do vyvrtané čisté díry aplikujte injektážní 
chemickou maltu. Množství záleží vždy na 
velikosti vyvrtané díry.  

Upevněte středový sloupek a patku do díry s chemickou 
maltou a ujistěte se, že je sloupek ve správném úhlu 90° 
alespoň ve dvou směrech vzhledem k podlaze. Použijte 
vodováhu. 

Ponechejte všechny části na místě až do 
vytvrdnutí chemické malty.
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INSTALACE PATKY 
(JEDNORÁZOVÁ)

1

2

3

5

6

MONTÁŽ SLOUPKU

1 UMÍSTĚTE SLOUPEK 
A PATKU DO POZICE

ZAŠROUBUJTE 
SLOUPEK DO 
PATKY

2 UJISTĚTE SE, ŽE 
JE SLOUPEK VE 
SPRÁVNÉM ÚHLU 
VŮČI ZEMI

3

900

VLOŽTE BARIÉRU 1 
A ROZTÁHNĚTE BOČNÍ 
PANELY

780mm –1100mm

1100mm –3300mm

780mm –1100mm 780mm –1100mm

1100mm –3300mm

1100mm –3300mm 1100mm –3300mm

780mm –1100mm
30.7in – 43.3in

780mm –1100mm

1100mm –3300mm

780mm –1100mm 780mm –1100mm

1100mm –3300mm

1100mm –3300mm 1100mm –3300mm

780mm –1100mm
30.7in – 43.3in

VLOŽTE BARIÉRU 2 
A ROZTÁHNĚTE 
BOČNÍ PANELY

INSTALACE VÍCE BARIÉR

1 ZAŠROUBUJTE 
SLOUPEK DO 
PATKY
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ODSTRAŇTE GUMOVOU ZÁKLADNU
Odstraňte gumovou základnu ze sloupku a 
schovejte pro budoucí použití. Vložte přiložený 
plastový disk mezi sloupek a patku.

4

4 UJISTĚTE SE, ŽE JSOU OBĚ BARIÉRY 
UPEVNĚNÉ A NAFOUKNĚTE OBĚ TĚSNĚNÍ

900
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