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Przyczynyniesprawności

Bateriedwuzaworowe(dozimneji ciepłejwody)z wylewkąmono
litycznąz korpusemmechanizmulubruchomą,w kształcie litery
C lubS,umocowanąnagórnejalbodolnejpowierzchnikorpusu
bateriisąwciążjeszczebardzopopularne.Sposóblikwidowania
przeciekówwtakichbateriachjestłatwyi możliwydowykonania
przezkażdego.
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Przedodcięciemprzepływuwodyw instalacji,trzebaustalićprzy
czynyniesprawnościbaterii.Jestichkilka:
– woda przecieka obok sworznia pokrętła (między sworzniem
a dławicą),

– wodaprzeciekamiędzygłowicąa dławicą,
– woda przecieka przez rurę spustową (wylewkę) – kapie, gdy
kranjestzakręcony,

– wodaprzeciekaobokuszczelki,znajdującejsięmiędzygłowicą 
abaterią,

– wodaprzeciekaoboknakrętkiruchomejwylewki(gdykranjest
odkręcony).



Narzędzia

Wy ko na nie na pra wy

Jeślipodczaspracybędzieużywanyklucznastawnyzeszczęka
mi ząbkowymi, to przed ich zaciśnięciem na nakrętkach baterii
trzeba je owinąć szmatką, taśmą samoprzylepną lub izolacyjną,
abyniezarysowałychromowanychpowierzchni.

N ARZĘDZ I A
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Po ustaleniu przyczyny niesprawności baterii, należy zamknąć
przepływwodyw instalacji.W starychinstalacjachtrzebazakręcić
zawór główny, znajdujący się zazwyczaj w  piwnicy, często
w sąsiedztwiewodomierza.W nowych–zawórznajdujesięnaj
częściejnapionielubjegopoziomymodgałęzieniuw mieszkaniu.

A) Usuwanieposzczególnychniesprawności

1. Należydokręcićnasworzniuobejmującągodławicę.Abywyko
naćtęczynnośćtrzebazdjąćzesworznia–kolejno–pokrywę
pokrętła lub śruby go mocującej, śrubę mocującą pokrętło
i pokrętło.

 Jeżeli wykonanie tej czynności nie przyniesie pozytywnego
skutku(wodanadalprzecieka),trzeba sprawdzićjakośćuszczel
kidławicy.Zużytaczynawetlekkouszkodzonauszczelkamusi
byćwymienionananową.Dławicazałożonananowejuszczel
ce,dokręconadoniej,lekkojąrozpierająca,powinnauniemoż
liwićprzeciekanie.
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2. Jeżelidokręceniedła
wi cy do no wej 
uszczelkiniepomaga,
trzeba ją ponownie
wyjąć z  korpusu.
Znajdującysięnasko
kach jejgwintusznur
uszczelniający należy
usunąć za pomocą
igły.Zużyty,przetarty,
popękanysznurmoż
na zastąpić średniej
grubości bawełnianą
nitką do szycia,
nasmarowanysteary
ną. Po nawinięciu
cien kiej war stwy nitki 
nagwint,dławicętrze
ba wprowadzić do
korpusu, dociskając
niąuszczelkę.

3. Tęawariępowodujenadmierniezużytalubuszkodzonauszczel
ka,założonanatakzwanymgrzybku.Przystępującdolikwido
waniatejusterkinależywykręcićkorpuskranui wyjąćz niego
zawór grzybkowy. Zawór ten, swoim trzpieniem, jest luźno
osadzony w  otworze zakończenia sworznia. Po odkręceniu
mosiężnejnakrętkimożnazdjąćstarąuszczelkęi najejmiejsce
nałożyćnową.Zabezpieczasięjąprzedwypadnięciemdokrę
cającdopierwszegooporuuprzedniozdjętąnakrętką.Następ
niegrzybekmocujesięw sworzniui razemz korpusemkranu
wprowadzadokorpusubaterii.
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4. Przeciekwodymiędzyuszczelkąa korpusembateriimożna
spróbowaćusunąćmocniejdokręcającgłowicę.Jeżeliczyn
nośćtanieprzyniesieoczekiwanegorezultatu,należywymie
nićuszczelkęnanową.

5. Jedynymsposobemnazlikwidowanieprzeciekuwodyobok
nakrętkiruchomejwylewki(przyotwartymkranie)jestwymia
na kompletu pierścieni i  uszczelek w  miejscu połączenia
wylewkiz korpusemodbiornikabaterii.Wylewkę ruchomą
zdejmujesiępoodkręceniujejnakrętki.

Przedwkręceniemgłowicyw gniazdobaterii,trzebacofnąć
zawór grzybkowy sworznia, czyli odkręcić pokrętło kranu
w lewąstronę.Dopieroztakustawionymzaworemsworznia
możnawkręcićkorpuskranu.Jednocześnietrzebaspraw
dzić właściwe, równomierne ułożenie uszczelki na jego
kołnierzu.
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6. Przeciekiwodyzdarzająsiętakże(choćrzadko)napołączeniach
baterii z  przewodami wodociągowymi, zwłaszcza w starych,
częściowo skorodowanych instalacjach. Jeżeli przecieki nie
ustanąpodokręceniutychłączników,trzebaodkręcićłączniki
i zdjąćbaterięz przewodów.

Starąuszczelkęw nakrętcekorpusubateriinależywymienićna
nową. Powierzchnie gwintów zewnętrznych łącznika, po
oczyszczeniu ze starych uszczelnień, trzeba dwa, trzy razy
owinąćhydraulicznątaśmąuszczelniającą,lekkojąnaciągając
tak,abywciskałasięw bruzdy.W podobnysposóbowijasię
taśmąkońcówkęprzewoduwodociągowego.Takprzygotowa
nemiejscapołączeńtrzebadokładniei mocnoskręcićzesobą.

Częstopodłuższymużywaniuzaworówrównież ichgniazda–
na których opierają się uszczelki – wymagają konserwacji:
oczyszczenia z  wapiennego nalotu. Jeżeli przetarcie
drobnoziarnistymmateriałemściernymnieprzyniesierezultatu,
potrzebne będzie specjalne narzędzie do szlifowania gniazd
zaworowych.Jestonojednakdrogie.Taniejbędziekupićnowe
baterie.
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




