
9. flap op de goten
Plooi de smalle strook of het membraan over het 
membraan dat op de bodem van de douche ligt en 
druk het goed aan. Vergeet niet de overlappingen van 
de waterdichtingsmembranen ook te verlijmen. Laat de 
lijm na het plakken van het membraan minstens 24 uur 
drogen in een zo warm mogelijke ruimte.

10. tegels
Plaats de tegels met een tegelmortel en voeg ze met 
voegmortel of epoxymortel.

11. voegen
De voeg tussen de tegels en de rand van de goot dient 
men op te vullen met lijmmassa (ms-polymeer). Gebruik 
voor het gladstrijken een solvent/gladstrijkmiddel.
lndien de voegen tussen de tegels met epoxymortel 
worden opgevuld kan men hiermee ook de voeg tussen 
de goot en de tegels opvullen.

5. lijmen
Smeer de flensplaat met de siliconen kit in.
Let op: de flens dient volledig afgedekt te zijn met kit. 
Anders is waterinfiltratie mogelijk.

6. Waterdichtingsmembraan
Kleef het waterdichtingsmembraan op de flens van 
de douchegoot. Druk goed aan en zorg ervoor dat 
er geen onderbrekingen in de lijmmassa zijn. De 
waterdichtingsmembranen van stroken zullen een 
overlapping hebben. Deze dienen ook verlijmd te 
worden. Laat de lijm na het plakken van het membraan 
minstens 24 uur drogen in een zo warm mogelijke ruimte.

7. plint
Smeer de plint ook in met lijm. Idem als bij de flens 
hierboven.

7. Voor goot met plint: plint + Kerdi
Kleef het waterdichtingsmembraan op de plint van 
de douchegoot. De waterdichtingsmembranen van 
stroken zullen een overlapping hebben. Deze dienen 
ook verlijmd te worden. Laat de lijm na het plakken van 
het membraan minstens 24 uur drogen in een zo warm 
mogelijke ruimte.

8. Lijm op mat
Plaats het waterichtingsmembraan op de wanden en 
de vloer van de douche. Werk het membraan aan tot 
tegen de randen van de flens en/of plint. Laat de lijm 
goed drogen. Smeer de zijkant/bovenzijde van het grote 
membraan in met lijmmassa.

10. tegels
Plaats de tegels met een tegelmortel en voeg ze met 
voegmortel of epoxymortel.
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supplies

• Silicone sealant (Zwaluw Silicone-NO)
• Sealant syringe
• Floor screed
• Sandpaper (240 grit)
• Degreaser (acetone)
• Level

Contents:

• Stainless steel shower channel and grate
• Waterproof membrane
• Plastic siphon
• Connection 40mm > 50 mm PVC
• Hairnet
• Siffon
• Installation instructions

5. Ground
Ground the shower drain. Concrete and tile do not 
conduct electricity, so it is important to ground 
properly.

6. Pour
Pour the screed to the lower edge. The screed 
should not be higher than this lower edge.

1. Determine the height
Determine the height of the shower drain, taking 
into account how thick your tiles are and how high 
the drain is.

2. Level
Leveling the shower drain ensures better water 
drainage. The feet allow you to set the shower drain 
level.

4. connect
By connecting the drain first, you avoid future problems 
with the positioning of the shower drain.

benodigdheden

• Siliconenkit (Zwaluw Silicone-NO)
• Kitspuit
• Dekvloer
• Schuurpapier (240 grit)
• Ontvetter (aceton)
• Waterpas

Inhoud:

• RVS Douchegoot en rooster
• Waterdicht membraan
• Kunststof sifon
• Verloop 40mm > 50 mm PVC
• Haarnetje
• Siffon
• Installatiehandleiding

1. Bepaal de hoogte
Bepaal de hoogte van de douchegoot en reken 
hierbij mee hoe dik uw tegels zijn en hoe hoog de 
afvoer is.

2. Waterpas
Het waterpas afstellen van de douchegoot zorgt 
voor een betere waterafvoer. Met de pootjes kunt u 
de douchegoot waterpas instellen.

4. aansluiten
Door de afvoer eerst aan te sluiten voorkom je 
toekomstige problemen met de positionering van de 
douchegoot.

5. Aarden
Aard de douchegoot. Beton en tegels geleiden 
geen stroom, daarom is het belangrijk om goed te 
aarden.

6. storten
Stort de dekvloer tot de onderste rand. De dekvloer 
dient niet hoger te komen dan deze onderste rand.

3. Attach to the wall (optional)
If you have a shower drain with a wall flange, you 
can attach it to the wall in this step.

3. bevestig aan de muur (optioneel)
Wanneer je een douchegoot met muurflens hebt 
kun je die in deze stap aan de muur bevestigen.



8. Degrease
After sanding, it is important to remove the dust 
and dirt from the sanded surfaces. This is because 
sealant does not adhere to dirty surfaces.

10. Waterproof membrane
The waterproof membrane should be placed on the 
sealant strip and on the screed.  When doing so, 
ensure a good seal with the sealant.

9. seal
Place a line of sealant without leaving any spaces. If 
there is a hole in the sealant strip, water can come 
through it.

11. tiles
Lay the tiles over the waterproof membrane. When 
doing so, leave a small gap between the tiles and 
the shower drain.

12. seal
Seal the space between the tiles and the shower 
drain . This will provide a better seal against the 
water.

8. ontvetten
Na het schuren is het belangrijk om het stof en vuil 
van de geschuurde vlakken te verwijderen. Kit hecht 
namelijk niet op vuile ondergronden.

10. Waterdichtingsmembraan
Het waterdichte membraan dient op de kitstrook en 
op de dekvloer geplaatst te worden.  Zorg hierbij 
voor een goede afdichting met de kit.

9. Kitten
Plaats een lijn kit zonder hierbij ruimtes te laten. 
Wanneer er een gat in de kitstrook zit kan hier water 
doorheen komen.

11. Tegels
Leg de tegels over het waterdichte membraan. 
Laat hierbij een kleine kier tussen de tegels en de 
douchegoot.

12. Kitten
Kit de ruimte tussen de tegels en de douchegoot 
af . Dit zorgt voor een betere afdichting tegen het 
water.

13. place the grid
Insert the liner and grate into the shower channel.

13. plaats het rooster
Plaats het binnenwerk en het rooster in de 
douchegoot.

7. Sanding
Lightly sand the edges of the shower drain. This will 
ensure better adhesion with the silicone sealant.

7. Schuren
Schuur de randen van de douchegoot lichtjes 
op. Dit zorgt voor een betere hechting met de 
siliconenkit.
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