
Instrukcja montazu syfonow marki JAFO. 

 
Ponizsza instrukcja dotyczy montazu wszystkich plastykowych syfonow JAFO. 

Sa 2 wersje plastykowych syfonow FAFO: 

1. JAFO golvbrunn MP skladajacego sie z paczki z mata, pierscienia, 5 szt srub kwasowych, sitka 

plastykowego, O-pierscien (pewnie ten gumowy) oraz  pokrywki oslaniajacej. 

 

2. JAFO golvbrunn UMP bez z paczki z mata tylko z oraz  pokrywka oslaniajaca.  Reszte trzeba 

skompletowac samemu. 

 

 Oblicz dokladnie odpowiednia wysokosc umieszczenia syfonu tak zeby umozliwic prawidlowy 

spadek w calym pomieszczeniu 

 Sprawdz przy kupnie czy syfon jest odpowiedniego rodzaju na montaz na drewno lub beton 

Podloga/strop betonowy. 
Zeby byc pewnym ze syfon bedzie zamontowany na prawidlowej wysokosc oraz poziomie zamontuj 

syfon w uchwycie z nr artukulu RSK 713 39 15 lub NRF 340 41 55. Zdjecie uchwytu do ustawienia 

prawidlowego poziomu ponizej. 

W paczce zakupionego uchwytu jest instrukcja montazu. 

 
Syfon porzadnie przymocowac zeby sie nieporuszal przy odlewaniu betonu. 



Podloga/strop drewniany. 
 

UWAGA WAZNE!!! Zacznij od zrobienia obudowy/stelarza pod plytke montazowa zeby syfon 

siedzial mocno. Taki jest prawidlowy montaz syfonu! 

 

Na drewnianej podlodze ma syfon byc zamontowany wpierw w JAFO monteringsplatta nr 2 (plytka 

montazowa), nr artykulu RSK 713 38 28, NRF 340 41 53 lub VVS 153496686. Ta plytka jest obracalna i 

zwroc uwaga ze ta nie gladka strona plytki (sida A) ma byc obrocona do gory.  

Zdjecie plytki nr 2 i obudowy ponizej. 

 

Uzywajcie samoprzylepnej manszetki do syfonu. 



Do wycinania dziury w manszetkach syfonowych uzywaj wzorca (JAFO Skärmall) nr artykulu RSK 713 

38 74, NRF 340 41 57 lub VVS 153496688. Kupcie wszyscy taki wzorzec. Zdjecie wzorca ponizej. 

 

Jak uzyc tego wzorca: 

1. umiesc wzorzec w syfonie lub w podwyzszeniu syfona i wloz szpice wzorca w dziurki pierscienia 

2. nie wkladaj O-pierscienia (gumowy?) w syfon 

3. poloz manszetke syfonowa i zaznacz olowkiem taz zeby manszetka lezxala dokladnie nad 

syfonem 

4. sciagnij folie ochronna manszetki i przyklej ja do zaznaczonych punktow nad syfonem i wzorcem 

5. Uzyj teraz ostrego noza pod katem prostym do wzorca. Wytnij teraz po stronie wewnetrznej 

wzorca, jako podporke, rowny i okragly otwor. Zdjecie ponizej. 

 
6. Wyciagnij potem wzorzec przez otwor i zamontuj pierscien wedlug instrukcji. 



Przymocowanie maty do pierscienia JAFO. 

Uzyj: 

 1 szt pierscienia JAFO 

 5 szt nierdzewnych odpornych na kwas srubek bez szpica, artykul RSK 714 06 21 

 1 szt O-pierscien (gumowy?) ktory uzywa sie wylacznie do materialow nie klejacych sie, np 

linoleum 

 1 szt pierscien, artykul RSK 713 38 54. 

Instrukcja montazu: 

Po wycieciu dziury wcisnij pierscien w ”siedzibe” syfonu i wkrec srubki (5 szt) na zmiane bez 

dokrecania az do samego konca. Kontunuuj teraz wkrecanie srubek do samego konca az tak zeby 

kant zewnetrzny pierscienia przylegal do maty. Nie uzywaj za duzo sily zeby nie zdeformowac ani 

syfona ani pierscienia. Absolutnie NIE uzywaj wkretarki tylko wkrecaj srubokretem. 

 

 

Montaz/demontaz syfonu JAFO. 

Zeby miec dostep do syfonu przekrec plastykowe sitko/kratke w lewo i usun ta kratke. Jezeli jest to 

kratka metalowe mozna je usunac bez przekrecania. Podnies potem syfon, zdjecie ponizej. 



 
Tzw Pungvattenlås. 

Ponies syfon raczka. Rozloz i wyczysc. Posmaruj uszczelnie mydlem lub czyms podobnym i zloz syfon. 

Poloz zpowrotem kratke. Zdjecie ponizej. 

 
 

Mocowanie maty do paczki JAFO do plytek, jest kilka wersji. 
Te paczki pasuja wszyskim syfonom 150 mm. 

Dolna czesc/pierscien robi ze kratka bedzie zcentrowane nad samym syfonem. Dolna czesc kratki 

przykreca sie i dziala jako zacisk do manszetki syfonu. Kratke mozna podniesc specjalnym 

pierscieniem co 10 mm, artykul RSK 713 38 98. 

 

 

Instrukcja montazu takiej paczki. 

Zamontuj syfon i poloz mate wedlug instrukcji producenta (Mapei). 

1. Zrob otwor w macie wedlug poprzednich instrukcji 

2. Wcisnij dolna czesc syfonu rownolegle z tym jak plytki tam beda lezec. Dziurki srobek syfonu 

maja byc widoczne. Jezeli nie sa przekrec dolna czesc syfonu po trochu az beda widoczne 

3. Wkrec srubki wedlug poprzednich instrukcji instrukcji – bez przesadnej sily 



4. Poloz mate/hydroizolacje na podlodze. Poloz na tym kratke ktora ma byc przyklejona klejem 

do plytek. 

 

 

Pierscienie do podnoszenia kratek. 

Instrukcja montazu jest wam pewnie znajoma, jezeli nie dajcie mi znac. 

1.  

 

 

 

 



 


