
Údržba a montáž umyvadla na desku  

Pokud jde o úklid koupelny nebo jakékoli místnosti ve vašem domě, měli byste se, pokud možno vyhnout 
agresivním chemikáliím. Používání bělidel nebo produktů obsahujících amoniak může být při vdechování toxické 
a může také poškodit životní prostředí, proto je nejlepší se mu vyhnout. Naštěstí existují další přírodní čisticí 
prostředky, které dělají stejně dobrou práci ne-li lepší. 
 
Při čištění porcelánových nebo nerezových umyvadel byste měli celý povrch umyt teplou vodou. Poté umyvadlo 
posypte sodou bikarbonou a jemně jej otírejte měkkým hadříkem, dokud nezačne tvořit pastu. Alkalická povaha 
této pasty odstraní nevzhledné skvrny nebo špínu a dodá Vašemu umyvadlu krásný lesk. Můžete také nabrat část 
pasty na starý zubní kartáček a dát všem těm těžko dostupným místům důkladné vydrhnutí – kolem kohoutků, 
podél silikonového těsnění a kolem otvoru pro zátku. Poté celou oblast opláchněte, abyste odstranili všechny 
zbytky jedlé sody. 
 
Nyní máte umyvadlo, které vypadá čistě, a také se chcete ujistit, že je bez choroboplodných zárodků. Místo 
použití tvrdého dezinfekčního prostředku se můžete rozhodnout použít bílý ocet. Vložte zátku do otvoru pro 
zátku a nalijte jeden až dva šálky bílého octa do umyvadla. Poté můžete do octa ponořit několik papírových 
ručníků, dokud nejsou nasycené. Těmito ručníky zakryjte vnitřní povrch pánve a nechte je asi 20 minut sedět. 
Ocet bude působit jako dezinfekční prostředek a zanechá vaši pánev bez choroboplodných zárodků. Dopřejte své 
umyvadlo závěrečné opláchnutí, abyste odstranili všechny stopy octa, a obdivujte, jak jiskří! 

 

Připevnění rohového ventilu 
 Závit na rohových ventilech omotejte těsnícím konopím a poté těsnění potřete těsnící pastou. Aby 

těsnící konopí nesklouzlo z hladkého závitu, zdrsněte jeho povrch pilkou na kov tak, že přes závit 
několikrát šikmo přejedete. Do průběhu závitu začněte od začátku namotávat konopí. Nejprve ručně a 
potom pomocí otevřeného klíče nebo kleští na armatury našroubujte rohové ventily.  
Jakmile dosáhnete správné pozice, neotáčejte jimi dozadu, jinak závit nebude těsnit. Pokud ventil nelze 
zašroubovat do správné pozice, je třeba jej ještě jednou vyšroubovat a poté jej obmotat menším nebo 
větším množstvím konopí a opět našroubovat. 

 

Montáž umyvadlové desky 
Do umyvadlové desky je nutné navrtat otvory pro armaturu a odtok. Nejprve si určete pozici umyvadla 
a armatury a vyznačte si oba otvory. Desku si ideálně položte na dva pracovní podstavce. Takto se Vám 
bude pracovat snadněji. Na vyvrtání otvorů si vezměte vhodnou děrovku. Průměry otvorů závisí na 
průměru odtoku a armatury. Běžný průměr otvoru pro armatury je 35 mm a pro odtok 45 mm. 

Pro připevnění obou konzolí umyvadlové desky si tužkou na zeď vyznačte otvory. Na stěnu přiložte 
konzoly, vyrovnejte je pomocí vodováhy a tužkou si vyznačte otvory přes upevňovací otvory. Aby vrtačka 
nesjížděla po obkladech, můžete si otvory po jejich vyznačení opatrně naklepnout důlčíkem a kladivem. 
Další variantou je přilepit kousek krepovací lepící pásky a označit si otvory na ní. Lepící páska dokáže 
rovněž zabránit sklouznutí vrtačky. Po vrtání je vhodné otvory vysát, aby v nich nezůstala žádná suť. 
Nyní zastrčte hmoždinky. 

Nyní můžete našroubovat obě konzoly. Nejprve lehce našroubujte šrouby a poté ještě jednou 
vodováhou přeměřte konzoly. Poté šrouby dotáhněte a na hlavičky nasaďte krytky.  

Jakmile budou konzoly upevněné, můžete začít montovat umyvadlovou desku. Desku přišroubujte 
zespod přes konzole skrze připravené otvory. Přechod mezi deskou a stěnovými obklady vyspárujte 
sanitárním silikonem v příslušné barvě. 

Připevnění umyvadla 
A teď už můžete přimontovat umyvadlo. Nasaďte odtok do odtokového otvoru a přišroubujte ho. U 
umyvadel bez vestavěného přepadu musíte použít speciální odtok pro umyvadla bez přepadu. Na 
instalační plochu spodní strany umyvadla naneste silikon. Takto na desku nasaďte umyvadlo s odtokem 
a vyrovnejte ho. Zespodu ještě nasaďte sifon.  
Pokud je trubka příliš dlouhá, můžete ji zkrátit pilkou na kov. Dejte si pozor, abyste přitom nepoškrábali 
pochromovanou trubku. Sifon zasuňte do těsnění trubky, která je připevněna ke zdi. Půjde to lépe, 
pokud na konec trubky nanesete trochu maziva. Potom sifon ručně přišroubujte k odtoku. Pozor, musíte 
použít  všechna těsnění. 
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