LINEAR

Installation instructions

Accessories / Accessoires
Attention!

Opgepast!

Please check before installation if the products aren’t
damaged.
The products are manufactured in accordance with the
approval SC0252-14.
Check the water tightness of the drain after connecting
the waste pipe.
Never install damaged products.
Slope of drainpipe +/-1% and max 2,5 %.

Gelieve het product voor de installatie te controleren op beschadigingen.
De afvoerleiding moet in overeenstemming met de DIN normen
geïnstalleerd worden.
Controleer na aansluiting van de afvoerbuis de dichtheid van de
douchegoot.
Beschadigde producten mogen niet geïnstalleerd worden.
De afvoerbuis moet een val hebben van +/-1%.

All the products with the following icon (such as cement
grout remover, drain cleaner) can not be used in combination with our drain.
Solvents, such as acetone, are not allowed. When using
liquid sealing or waterproofing membrane, make sure it is
compatible with the pre mounted membrane of the drain.
In case of doubt, contact I-Drain.

Alle producten met het volgend symbool (zoals cementsluierverwijderaar, ontstopper, ...) mogen niet in contact
komen met onze drain. Ook oplosmiddelen zoals aceton, ...
mogen niet gebruikt worden!
Ten laatste na 0,5 meter van DN40 op DN50 overgaan of
voor een bocht.
De waterdichtingsdoeken moeten elkaar volledig overlappen.
Ten laatste na 0,5 meter van DN40 op DN50 overgaan of voor
een bocht.
Steeds direct afvoeren naar de standleiding ≥ Ø 110mm. Gebruik
steeds flexibele tegellijm NEN EN 12004C2.
Bij gebruik van een warmtebron, moet deze altijd 25cm van de
drain zitten.
De drain mag niet onder de muur geplaatst worden. (zie tek.)
De waterdichtingsdoeken moeten elkaar volledig overlappen.
De wand moet steeds waterdicht zijn voor min. 10cm hoog vanaf
de vloer 24x12x2x

90° bends must be avoided if Ø < 63. bends between
22,5° and 45° can be used if Ø < 50mm.
The drainpipe must be connected directly and
independently into the stack ≥ Ø 110 mm.
Always use a flexible, tile adhesive (NEN EN 12004C2).
If under floor heating is being installed do not install the
heating pipes within 50 cm of the drain.
The drain can never be installed under a wall (see drawing).
The waterproofing (membrane or liquid) must overlap the
pre-mounted membrane completely.

Contents of the box / Inhoud van de verpakking
Stainless steel / RVS

ABS

24x

24x

12x

12x

2x

2x

1
1 Drain DN50 with pre-mounted waterproofing membrane and siphon / Drain DN50 met voorgelijmd waterdichtings-

doek en sifon 2 Roosterkader met sierprofiel (niet in de doos) / Roosterkader met sierprofiel (niet in de doos) 3 I-Cube
houder met I-Cube en waterbuffer (Plano/Technic grating only) / I-Cube houder met I-Cube en waterbuffer (enkel voor Plano/
Technic rooster) 4 Tile mold / Tegelmal 5 Outer screw part DN40 / Buitenschroefdeel DN40 6 PVC corner pieces /
Plastic plakhoekjes 7 Installation mould / Installatiemal
mm / 24 x verhogingsblokjes 2,5 + 12 x 5 mm

10

8

Suction cup / Zuignapje 9 24 x Riser blocks 2,5 + 12x 5

Silicon grease / Siliconevet

11

Earthing bold / Aardingsnippel

Information for the tiler
Informatie voor de tegelzetter

9 mm

2

3 mm

3

The total build-in height is at least 9 mm with the
Plano/Tile Solid grating.

The total build-in height is at least 9 mm with the
Level-3 grating.

De totale opbouwhoogte is minstens 9 mm bij het
Plano/Tile rooster.

De totale opbouwhoogte is minstens 3mm bij het
Level-3 rooster.

Installation options
Inbouwvarianten
n.
mi m
5m

4

STOP

5

Wall Installation.
Installatie naar de wand.

Installation walk-in shower.
With the installation of a platform (min. 5 mm), the
drain can be installed at the passage to this space.
Installatie naar een andere ruimte.
Bij de installatie van een verhoogje (min 5 mm)
kan de drain ook geïnstalleerd worden bij de overgang
naar die ruimte.

Installation / Montage

6

Screw the outer screw part on the inner screw part
hand-tight fixed. / Buitenschroefdeel met ring (blauwe
siliconenring) opdraaien, goed vastdraaien!

13 mm (Inox/RVS)
11 mm (ABS)

7

When screwing the outer screw part, you must pay
attention to the exact location of the connection and
the parallelism of the siphon. / Bij het vastdraaien van
het buitenschroefdeel letten op de exacte plaats van de
aansluiting en de parallelliteit met de sifon.

Stainless steel / RVS

13 mm (Inox/RVS)
11 mm (ABS)

8

Spread the tile adhesive on the wall and floor for the I-buddy.
When the wall tile and the adhesive is thicker than 13 mm (stainless steel) or 11 mm (ABS), the distance of the wall & I-buddy must
be increased. Install the I-buddy from the wall in function of the
extra thickness. / Flexlijm voor de I-Buddy op de wand aanbrengen.
Wanneer de dikte van de wandtegel en de lijm groter is dan 13 mm
(RVS) of 11 mm (ABS), moet de wandafstand met de I-Buddy dienovereenkomstig vergroot worden.

10

ABS
9

Leveling of the I-buddy in both directions. / I-Buddy
waterpas zetten in 2 richtingen

11

Cut-out the part for the waste from the polystyrene
installation mould (not for ABS) / Het stuk voor het verbindingsstuk en de aarding uitsnijden (n.v.t. voor ABS).

If required, spread glue on the I-buddy to fixate the
drain. / Eventueel kit aanbrengen op I-Buddy.

Installation / Montage

12

13

Positioning of the drain in the I-buddy. / Plaats de drain
in de I-Buddy.

14

Connect the earthing bolt (not for ABS) / De aardingskabel aansluiten (n.v.t. voor ABS)

15

Nog te vertalen / Bevestig de DN40 leiding, om zo snel
mogelijk uit te breiden naar DN50 (na max. 50 cm).
Afvoerbuis moet +/- 1% val hebben.

Nog te vertalen. / Schuifmof DN40/50 bevestigen en de
aansluiting met de leiding DN50 met +/- 1% val tot stand
brengen.

Val 1,5 - 2,5%
16

17

Check for leaks and spread the screed with
a slope (1,5 – 2,5%) towards the drain. /
Controleer op lekken en verspreid de chape met een
helling van 1,5 – 2,5% in de richting van de drain.

Equalize the screed to the I-buddy. / Chape/specie
vloerbedekking aan de voorkant gelijk trekken.

Waterproofing / Waterdichtingsmat aanbrengen

18

19

Unfold and press the waterproofing membrane in the
corners, at the bottom and on the wall. Optionally, mark
the angle. / Waterdichtingsdoek in de hoeken, op de bodem
en op de wand ontvouwen en aandrukken, eventueel de
hoek markeren.

20

22

Spread Bostik Foil Seal Universal in the area of the
waterproofing membrane to wall and floor. / Over
het gebied van de waterdichtingsdoek de Flexlijm op de
wand en de bodem aanbrengen.

Spread Bostik Foil Seal Universal (optional with I-Drain)
in the corners of the waterproofing membrane / MS
polymeerlijm (optioneel bij I-Drain) in de uitgesneden
hoeken injecteren.

21

Cut the corners out of the waterproofing
membrane, and fold the waterproofing membrane
back together. / Hoeken uit de waterdichtingsdoek
snijden, waterdichtingsdoek weer in elkaar vouwen.

Unfold the waterproofing membrane and roll it on
for a good adhesion. / Waterdichtingsdoek opnieuw
ontvouwen en stevig met de rol op de lijm drukken.

23

Spread Bostik Foil Seal Universal (optional with I-Drain)
on the back side of the plastic corners and position it.
/ Montagelijm (optioneel bij I-Drain) op de achterkant
van de beide kunststof plakhoekjes aanbrengen & stevig
aandrukken.

Waterproofing / Waterdichting
Methode 1

24

Methode 2

25

Method 1: Use liquid sealing instead of waterproofing
membrane. Apply on the bottom and against the wall,
completely covering the membrane. Then go to step 27.
/ Op de bodem en de muur liquide waterdichting aanbrengen, volledig over het doek heen. Ga hierna naar stap 27.

26

27

Method 2:
Roll on the waterproofing foil for a good adhesion. /
Waterdichtingsdoek met rol stevig aandrukken.

28

Method 2:
Spread Bostik Foil Seal Universal on the water proofing
membrane and roll the floor and wall with Bostik
Membrane Universal. Install the Bostik Foil Universal in
the wet material. / Bedek het douchevlak en de muren
met flexlijm en breng waterdichtingsdoek aan.

Continuation of method 1 & 2:
Installation of the wall tiles.
Voortzetting voor methode 1 & 2:
Wandtegels met flexlijm bevestigen.

Remove the tile mold and check de waterproofing
membrane on the inside of the drain. / Verwijder de
tegelmal en controleer de waterdichtingsdoek aan de
binnenkant van de douchegoot.

29

Installation of the wall tiles. Joint filler. /
Wandtegels met flexlijm bevestigen. Voegen.

Waterproofing – Front tiles
Waterdichting – Voorkant tegels
Slope 1,5 - 2,5%

30

31

It can be possible that water can penetrate behind the
grating frame and get under the tile due to a damaged
silicone joint. The water will be derived towards the drain
in case of sufficient slope. The image shows a groove
structure, this structure is formed when spreading the
tile adhesive with a tile comb. / Het is mogelijk dat water,
door de voegen of door een beschadigde siliconenvoeg
achter het rooster, kan binnen-dringen en onder de tegel
kan komen. Het water wordt echter bij voldoende val naar
de douchegoot afgeleid en daardoor is er geen probleem. De
afbeelding toont een groefstructuur die ontstaat wanneer de
tegellijm met een lijmkam aangebracht wordt.

Spread Bostik Universal Flex tile adhesive (EN 12004
C2) on the waterproofing foil and install the floor tiles,
against the tile mold. / Op het waterdichtingsdoek of op
de liquide waterdichting flexlijm aanbrengen. Vloertegels
tot tegen de tegelmal aanbrengen. Voegen.

Slope 1,5 - 2,5%

Slope 0 - 0,5 %

STOP
32

33

Higher leveled water, due to a blocked siphon on pipe,
during use of the shower, can cause water under the tiles.
When the opening between the tile and the membrane
is not closed, discoloring of natural stone tiles can happen. It can be avoided by closing the gap between the
tiles and membrane with MS polymer adhesive. /
Bij een opstuwing in de douchegoot, door bijv. een verstopte
sifon, kan er water onder de tegels lopen, (bij een geringe
val) indien de voorkant van de tegellijm niet glad afgestreken werd en daardoor niet afgesloten is, kan bij natuursteen
tegels een verkleuring op-treden, die normaal gezien na
opdroging terug verdwijnt.

An optimal seal can be obtained if the tile adhesive is
scraped of on the front of the tiles, so that there remains
no gap at the front. In combination with a sufficient slope,
the seal is ensured in any case. In this variant, there is the
possibility that the water penetrates through the silicone
and tile joints, and comes under the tiles and can not
enter in the drain. The secondary dewatering is closed.
/ Een optimale afdichting kan bekomen worden indien de
tegellijm aan de voorkant van de tegels strak afgeschraapt
wordt zodat er geen opening aan de voorkant blijft. In
combinatie met een voldoende val is de afdichting in ieder
geval gewaarborgd. Er bestaat bij deze variant natuurlijk
de mogelijkheid dat als er water door de siliconen en tegelvoegen binnendringt en onder de tegels komt,
het water niet in de douchegoot kan aflopen.
De secundaire ontwatering is gesloten.

Installation + details of the water buffers
Installatie en werkwijze van de waterbuffers

34

Remove the tile mold. Install the rubber insert. / Tegelmal verwijderen. Het roosterkader gebruiken en plaatsen.

35

The height of the water in the normal state. / De hoogte van het water in normale toestand.

36

With a poor aeration of the drain pipe, there is a chance that the waste water sucks out the siphon. The water level is
low and it can lead to bad smells. / Bij slechte beluchting van de rioolbuis bestaat de mogelijkheid dat het afvalwater de
sifon leeg zuigt. De waterstand is gering en dat kan tot geurhinder leiden.

37

The water buffers buffered some water. The buffered water gradually trickles towards the siphon and recovers the water
level. / De waterbuffers veroorzaken een opstuwing zodat water langzaam in de sifon loopt en hem terug vult.

The water buffers are not required, with sufficient drainpipe ventilation. In normal circumstances, there is enough
residual water that flows from the shower to the siphon.
Water buffers are never required for 72-models.
Bij voldoende beluchting zijn de waterbuffers overbodig. In
het normale geval vloeit er genoeg resterend water van het
douchevlak naar de sifon. Bij model 72 dienen nooit waterbuffers gebruikt te worden!
38

The water buffers are provided in the grating frame. This may be removed under normal conditions. Not compatible
with Level-3 grating. / In het roosterkader zijn waterbuffers voorzien. In normale toestand kunnen ze verwijderd worden. Niet
compatibel met Level-3 roosters.

Installation

x

39

40

Measure the difference in height between tile surface
and the grid, then calculate the required numbers
of the rising blocks. / Meet het hoogteverschil tussen
het tegeloppervlak en het rooster, en bereken het juiste
aantal verhogingsblokjes.

41

Take the grating out of the drain and position the riser
blocks to raise the frame. / Verwijder het rooster uit de
douchegoot en plaats de verhogingsblokjes onder het
kader.
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Apply finishing joint. / Vul de voeg met siliconen.

43

Position the profile in the grating. / Plaats het sierprofiel
in het rooster.

Fill the I-Cube holders with I-Cubes (Plano/Technic
gratings only) / Vul de I-Cube houders met I-Cubes.
(enkel voor Plano/Technic roosters)
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