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1	CEBO afvoerput
2	Stankafsluiter
3	Horizontale sifon (of verticaal,
afhankelijk van gebruik)
4	Rooster
5 Steun afvoerrooster 115 x 115 mm
6	Verhoging voor de steun van het
afvoerrooster Ø115 mm
7	Grote 0-ring
8	Kleine 0-ring
9	Schroefklep
10	Deksel
11	Afstandsring
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Apart te bestellen
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- Afvoer horizontaal (art.nr.: 4510752)
- Afvoer verticaal (art.nr.: 4510753)
- CEBO afdichtingsset 2-K
- Tegellijm
- Uitvlakmortel
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CEBO afdichtingsset 2-k
1	Afdichtingsband
2 Afdichtingshoeken
3	Poedercomponent
4	Vloeistofcomponent
5 Mengemmer
Toepassingsgebieden
Voor het afdichten van de stootvoegen van CEBO met keramische
afwerkingen in vochtige ruimten,
douches enz.
Verwerking
Lees vóór de verwerking a.u.b. de
veiligheidsadviezen op het etiket.
Verwerkingstemperatuur:
van +5°C tot +25°C.
Beide componenten worden in
een schone mengbak klontervrij
gemengd. Hiervoor zijn de hoeveelheden van de componenten al op
elkaar afgestemd. Om klontervorming bij het mengen te voorkomen,
is het aan te bevelen om eerst
ca. 2/3 van het benodigde vloeibare
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component te nemen en met behulp
van een geschikte mixer het poedercomponent aan te mengen. Als het
materiaal is opgelost, wordt de rest
van het vloeibare component toegevoegd. De afdichtingsmassa moet
3 minuten intrekken en nogmaals
worden omgeroerd, alvorens hij kan
worden verwerkt. Het product wordt
met een stevige kwast of pleisterspaan royaal en gelijkmatig op alle
af te dichten stootvoegen aangebracht. De afdichtingsmassa wordt
overeenkomstig de breedte van het
afdichtingsband +1 cm oversteek
aangebracht. De hoeveelheid afdichtingsmassa volstaat voor ca. 10 m!
Het aangemengde materiaal dient
binnen een uur te worden verwerkt.
Stijf geworden afdichtingsmassa
mag niet meer verwerkbaar worden
of mogen geen water of vloeibare

component meer worden toegevoegd.
In de hoeken worden eerst de
afdichtingshoeken zonder plooien
in de afdichtingsmassa ingebed. De
bovenzijde van de afdichtingshoeken
wordt dan met de afdichtingsmassa
bestreken.
Daarna worden de afdichtingsbanden centraal op de af te dichten
voegen geplaatst en glad en zonder
plooien ingebed. De afdichtingsbanden worden op de afdichtingshoeken geplaatst met een kopse
overlap van ca. 50 mm. Afsluitend
worden de afdichtingsbanden met
de volgende laag bestreken.
Na 24 uur kunnen keramische
afwerkingen met dunbedmortel
op de afdichtingsmassa worden
aangebracht.
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Verwijder voor aanvang van de
montage de stankafsluiter (2) en de
schroefklep (9). Bewaar deze voor
latere montage bij 8 en 10!

De montage

9 Schroef de schroefklep in de sifon

3 Plaats vervolgens het deksel (10)

met het deksel (10). NB: het deksel
dient ook als montagesleutel.

op de 0-ring.
Afb. Montagehoogte

6 Verlijm de volledige onderkant van
de douchebak zodra de vulspecie
droog is met een geschikte specielijm
(flexibele tegellijm type C2).
Breng een gelijkmatige, voldoende
dikke laag aan en let daarbij op de
uiteindelijke hoogte.

1 Plaats de sifon in de uitsparing
en sluit de sifon vervolgens op de
normale manier aan op de afvoer
leiding ON 50.
Breng voor geluidsisolerende
vloeren een geschikt geluids
isolerend materiaal aan en plaats
isolaties trips langs de rand.

10 Plaats vervolgens de stank
afsluiter (2).

4 Plaats de sifon horizontaal op de
juiste hoogte. Het verschil in hoogte
tussen de bovenrand van de sifon
en de bovenrand van de dekvloer is
27 mm (zie afb. ‘Montagehoogte’).

12 Plaats de steun voor het afvoerrooster (5) in de douchebak.
Plaats vervolgens het rooster (4) in
de kunststof steun (5) en druk het
rooster stevig vast.

7 Plaats de douchebak in de uitsparing en zorg daarbij dat de kunststof
flens van de douchebak op de 0-ring
van de sifon is geplaatst.

2 Plaats de grote 0-ring (7) met de

11 Breng op de aansluiting tussen

schacht naar beneden op de sifon
en druk de ring stevig vast.
De naad moet de rand van de sifon
bedekken. Controleer of de 0-ring
goed is aangebracht.

de wanden en de vloer een afdichtingsset aan om binnendringend
water te voorkomen.
Zie verwerkingsinstructie CEBO
afdichtingsset 2-K.

5 Vul de uitsparing met vulspecie
(afdichtende specie, sneldrogende
vloerspecie of lichte cementspecie)
en vlak af tot op de gewenste hoogte
voor een glad en vlak oppervlak. Het
verschil in hoogte ten opzichte van de
dekvloer wordt bepaald door de dikte
(40, 50 of 60 mm) van de douchebak
+ ca. 3 mm van het speciebed.
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De douchebak kan direct worden
betegeld.

Als de tegels dikker zijn, verhoog dan
de kunststof steun van het afvoerrooster (hoogte 7 mm) tot 16 mm
met behulp van de steunverhoging
(6).

Let op: in principe zijn tegels van alle
diktes en types geschikt. Voor tegels
met een dikte van 3,5 mm of minder
adviseren wij een epoxy voeg aan
te brengen. Voor het gebruik van
een rolstoel adviseren wij tegel
afmetingen aan te houden van
min. 100 x 100 mm (dikte 6,5 mm).
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8 Plaats eerst de kleine 0-ring (8) in
de flens van de douchebak, vervolgens de afstandsring (11) en ten slotte
de schroefklep (9).
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Montagehoogte

CEBO douche vloerelement 900 x 900 x 40 mm

CEBO douche vloerelement 90 x 120 x 40 mm

1

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

900

900

Montage instructie

2

Productoverzicht Douche vloerelementen

= Dikte van het douche vloerelement (40 mm) + specielijm (ca. 3 mm)
= Hoogte van de sifon met 0-ring en deksel

Hoogte dekvloer 0,00 mm
Hoogte vulcement
-43, -53 of -63 mm1

Sifonhoogte -27 mm2

Sifon horizontaal

450

450

DN 50

600

450

h = minimale dikte = 127 mm

1200

900

Dekvloer
Afdichtband
Douchebak

Horizontale sifon

Vulspecie
Afdichtband

Vloertegel
Hellingshoek

Hellingshoek

h
DN 50

CEBO douche vloerelement 80 x 120 x 40 mm

CEBO douche vloerelement 90 x 140 x 40 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

900
400

h = minimale dikte = 43, 53 of 63 mm (dikte van het douche vloerelement 40, 50 of 60 mm + specielijm ca. 3 mm)

800

Sifon verticaal

450

Dekvloer
Verticale sifon

Afdichtband
Douchebak

Afdichtband

Vloertegel
Hellingshoek

600
1200

Hellingshoek

700

h

163

1400

DN 50

120
Alle afmetingen in mm.

6

7

VOOR SLIMME VAKMANNEN
CEBOBOUWMATERIALEN.NL

Traditionele afvoer

Drain afvoer

Productoverzicht Douche vloerelementen

Benodigdheden

CEBO douche vloerelement 90 x 90 x 40 mm

CEBO douche vloerelement 90 x 120 x 40 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

Drain afvoer
Douche vloerelement

250

450

900

900

450

1	CEBO Douche vloerelement
2	Afvoer horizontaal (of verticaal,
afhankelijk van gebruik)
3	Borgring met afdichtingsring
(de afdichtingsring ligt in de
borgring)
4 Beschermdeksel
5	Opzetstuk voor rooster (is bij
CEBO niet nodig)
6	Rooster (is bij CEBO niet nodig)

1

2

3
4

5
6

250

250

1200

900

Apart te bestellen
- Afvoer horizontaal (art.nr.: 4503077)
- Afvoer verticaal (art.nr.: 4503078)
- CEBO afdichtingsset 2-K
- Tegellijm
- Uitvlakmortel

CEBO douche vloerelement 90 x 140 x 40 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

Plaatdikte: 40 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 25 mm

450

400

1200

2

450
1400
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1	Afdichtingsband
2 Afdichtingshoeken
3	Poedercomponent
4	Vloeistofcomponent
5 Mengemmer

Verwerkingstemperatuur:
van +5°C tot +25°C.
Beide componenten worden in
een schone mengbak klontervrij
gemengd. Hiervoor zijn de hoeveelheden van de componenten al op
elkaar afgestemd. Om klontervorming bij het mengen te voorkomen,
is het aan te bevelen om eerst
ca. 2/3 van het benodigde vloeibare

Alle afmetingen in mm.

3

CEBO afdichtingsset 2-k

Verwerking
Lees vóór de verwerking a.u.b. de
veiligheidsadviezen op het etiket.

250

1
2

Toepassingsgebieden
Voor het afdichten van de stootvoegen van CEBO met keramische
afwerkingen in vochtige ruimten,
douches enz.

900

800

400

CEBO douche vloerelement 80 x 120 x 40 mm

5

component te nemen en met behulp
van een geschikte mixer het poedercomponent aan te mengen. Als het
materiaal is opgelost, wordt de rest
van het vloeibare component toegevoegd. De afdichtingsmassa moet
3 minuten intrekken en nogmaals
worden omgeroerd, alvorens hij kan
worden verwerkt. Het product wordt
met een stevige kwast of pleisterspaan royaal en gelijkmatig op alle
af te dichten stootvoegen aangebracht. De afdichtingsmassa wordt
overeenkomstig de breedte van het
afdichtingsband +1 cm oversteek
aangebracht. De hoeveelheid afdichtingsmassa volstaat voor ca. 10 m!
Het aangemengde materiaal dient
binnen een uur te worden verwerkt.
Stijf geworden afdichtingsmassa
mag niet meer verwerkbaar worden
of mogen geen water of vloeibare

component meer worden toegevoegd.
In de hoeken worden eerst de
afdichtingshoeken zonder plooien
in de afdichtingsmassa ingebed. De
bovenzijde van de afdichtingshoeken
wordt dan met de afdichtingsmassa
bestreken.
Daarna worden de afdichtingsbanden centraal op de af te dichten
voegen geplaatst en glad en zonder
plooien ingebed. De afdichtingsbanden worden op de afdichtingshoeken geplaatst met een kopse
overlap van ca. 50 mm. Afsluitend
worden de afdichtingsbanden met
de volgende laag bestreken.
Na 24 uur kunnen keramische
afwerkingen met dunbedmortel
op de afdichtingsmassa worden
aangebracht.
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De montage

4 De afvoer wordt in de ter plekke
1 De sifon wordt uit de afvoer
genomen (het vloerdouche element
met lengteafvoergoot is al met een
speciale sifon uitgerust).

beschikbare DN50-afvoerbuis
geschoven. De afvoer wordt op de
juiste hoogte uitgelijnd (zie afbeelding
‘montagehoogte’ op pagina 12).
Voor contactgeluidsgeïsoleerde
vloerconstructies dient de inbouw
van een geschikte contactgeluid
isolatie en randisolatiestroken te
worden voorzien.

6 Het beschermdeksel wordt verwijderd. Aansluitend wordt op de volledige onderzijde van het vloerdouche
element een tegellijm aangebracht.
De afdichtingsring van de afvoer
wordt ingevet, om de montage van
het vloerdouche element te vergemakkelijken.

Instructies voor het plaatsen van
tegels en platen op het CEBO
Douche vloerelement.

9 De inbouw van CEBO Douche
2 De borgring met afdichtingsring
wordt op de afvoer geplaatst en
stevig aangedrukt tot hij hoorbaar
vastklikt.

5 De vloeruitsparing wordt met een
uitvlakmortel opgevuld en op de
juiste hoogte gladgestreken. Hierbij
moet een vlak en waterpas oppervlak ontstaan.

7 Het CEBO Douche vloerelement
wordt in de uitsparing in de onder
vloer geplaatst, waarbij het afvoer
aansluitstuk van de afvoergoot in de
afdichtingsring van de afvoer moet
glijden.

vloerelement is klaar en kan nu
worden betegeld. De inlegrail
van de drain is aan de achterzijde
betegelbaar. Hij kan gewoon worden
omgekeerd en betegeld.

CEBO Douche vloerelement kan
direct worden betegeld. In principe
kunnen tegels van alle soorten en
formaten worden gebruikt. Alleen
bij mozaïektegels ≤ 3,5 mm gelden
bijzondere eisen aan de tegelafwerking. Hier wordt aanbevolen om de
voegen tussen de tegels met een
epoxyvoegmortel op te vullen.
Bij rolstoeltoegankelijke douches is
een tegelgrootte van ≥ 100 x 100 mm
noodzakelijk.
Tussen afvoergoot en wand dienen
de tegels met een afschot te worden
aangebracht.

Het hoogteverschil met de ondervloer volgt uit de dikte van het vloerdouche element (40, 50, 60 mm)
+ ca. 5 mm lijmmortel.

3 De afvoer wordt met het

De afvoer moet vast met de mortel
verbonden zijn, om lasten te kunnen
opnemen.

beschermdeksel afgedekt.

8 Alle stootvoegen worden met behulp van de CEBO afdichtingsset 2-K
zorgvuldig afgedicht.
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Drain afvoer

Drain afvoer

Montagehoogtes

CEBO douche element 90 x 90 x 50 mm

CEBO douche element 90 x 120 x 60 mm

1

Plaatdikte: 50 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 34 mm

Plaatdikte: 60 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 34 mm

Montage instructie

Productoverzicht Douche vloerelementen

= Doucheboard (40, 50 of 60 mm) + lijm (5 mm)
112 mm

Horizontale afvoer

75
750

900

75

75

900

75

Hoogte bovenkant van de afvoer
met opgelegd beschermdeksel
-45, -55 of -65 mm1

Hoogte uitvlakmortel
-45, -55 of -65 mm1

750

Hoogte ondervloer 0,00 mm

75

h1 = 137 mm (opbouwhoogte t.p.v. afvoergoot) (93 + 5 + 34 + 5)
h2 = 153 mm (opbouwhoogte bij 900 mm lengte)
163 mm (opbouwhoogte bij 1200 of 1400 mm lengte)

Ondervloer
Afdichtingsband / 2k lijm

75
900

1200

Afdichtingsband / 2k lijm

Douche vloerelement

Roestvrijstalen inlegelement

Uitvlakmortel
Afschot

h1

CEBO douche element 80 x 120 x 60 mm

CEBO douche element 90 x 140 x 60 mm

Plaatdikte: 60 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 34 mm

Plaatdikte: 60 mm
Plaatdikte bij de doorvoerflens: 34 mm

75

25

93

h2

750

900

h1 = 39 mm = douche vloerelement (34 mm) + 5 mm lijm (opbouwhoogte t.p.v. afvoergoot)
h2 = 45, 55, 65 mm = douche vloerelement dikte (40, 50, 60 mm) + 5 mm lijm

750

800

Verticale afvoer

Ondervloer
Roestvrijstalen inlegelement

Douche vloerelement

75

25

Afdichtingsband / 2k lijm

Afdichtingsband / 2k lijm

75
1200

Gewapend betonnen vloer
Afschot

h2

75
1400

h1

DN 50

Alle afmetingen in mm.
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Optionele afwerking

Optionele afwerking

Voor de betegeling van de Cebo
douchevloeren met een éénzijdig
afschot adviseren we het gebruik van
onderstaande profielen 80 x 120 en
90 x 120, SPS 100 + SPSB100EB/160
Schlüter ® profiel.

Glazen douchewand

Schlüter® SHOWERPROFILE-S

Schlüter® -DECO-SG

Schlüter ® -SHOWERPROFILE-S is
een afschotprofiel uit roestvast staal
geborsteld met 2% helling voor de
bekleding van de zijkanten van de
inloopdouche. Op de achterzijde van
het profiel is een vlies aangebracht
voor een goede verankering in de
tegellijm.

Schlüter ® -DECO-SG is een decoratief profiel als voeguitsparing in
tegelbekledingen. Het vormt een
12 mm brede schaduwvoeg. De
voeg is uitermate geschikt voor het
plaatsen en bevestigen van glas
elementen in de vloer of wand.

Voor het plaatsen van een glazen
douchewand adviseren wij het
Schlüter ® Deco-SG profiel. Het vormt
een 12 mm brede schaduwvoeg.

SPS 50 is geschikt voor tegeldikten van 6 - 9 mm
Voor de vloerbevestiging wordt een
bij het systeem horend draagprofiel
uit hard-PVC in verschillende hoogtes
met U-vormige gleuf gebruikt. Voor
de hoogteaanpassing wordt het te
lange afschotprofiel aan de lage en/of
hoge zijde indien nodig ingekort. Het
afschotprofiel kan links of rechts voor
de vloerovergang of onder de tegels
van een zijwand worden gebruikt.

Schlüter ® -DECO-SG

SPS 50

Aluminium bruut mat geanodiseerd

H = hoogte draagprofiel

L = 2,50 m
H = mm

Artikelnummer

H2 = mm

8 mm

SG 80 AE 12

30 mm

10 mm

SG 100 AE 12

11 mm

SG 110 AE 12

12,5 mm

SG 125 AE 12

H1 = 6 mm
Afschotprofiel
120 cm
160 cm

38 mm

200 cm

46 mm

H = 5 mm

SPS 100 is geschikt voor tegeldikten van 10 - 18 mm
SPS 100
H = hoogte draagprofiel
H1 = 10 mm
Afschotprofiel

H2 = mm

120 cm

34 mm

160 cm

42 mm

200 cm

50 mm

H = 10 mm

SPS 125 is geschikt voor tegeldikten van 12,5 - 20 mm
SPS 125
H = hoogte draagprofiel
H1 = 10 mm
Afschotprofiel

H2 = mm

120 cm

34 mm

160 cm

42 mm

200 cm

50 mm

10

H = 12,5 mm

Opmerking: voor grotere tegeldiktes zijn afschot
profielen met hogere draagprofielen in hoogtes van
15, 18 en 22 mm op aanvraag leverbaar.
2%
H2

H1
=L
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Opmerking: De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige
kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij toepassing
dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden
van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en
bouwrechtelijk opzicht.
CEBO Bouwmaterialen | Celsiusbaan 10 | 3439 NC Nieuwegein
T 088 633 7288 | E info@cebobouwmaterialen.nl | www.cebobouwmaterialen.nl
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