
 
 

 Tips voor het monteren van de whirlpools 

 

Het bad en zijn uitrusting mogen geen enkele wijziging ondergaan (zagen, uitsnijdingen van 
verstevigde zones, verplaatsen van de pomp ...) behalve voor het aanbrengen van boorgaten voor 
het plaatsen van kraanwerk of de handgrepen (met een klokboor de boorgaten maken vanaf de 
gladde zijde van het bad). 

Ga vóór de plaatsing na of het bad of zijn uitrusting geen schade hebben opgelopen. Controleer de 
staat van het bad. 

 Bij het verplaatsen van het bad mogen enkel de randen worden opgetild, in geen geval de leidingen 
of elk ander element dat deel uitmaakt van het systeem. 

Alle randen van het bad moeten waterpas staan. 

 De aansluiting van staande kranen op de voorziening moet worden uitgevoerd met flexibele buizen, 
de leidingen moeten worden vastgemaakt met behulp van geluiddempende beugels. 

De afvoer moet worden verbonden met de afvoerleiding door middel van een flexibele buis, en de 
leiding moet worden vastgemaakt met behulp van beugels met geluiddempende inlage. 

De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien, 
overeenkomstig de norm NFC 15100 en rekening houdend met de equipotentiaalverbindingen. 
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De voeding van de inbouwdoos van het bad moet noodzakelijkerwijs worden beschermd door een 
beveiligingsinrichting met aardlekschakelaar van 30mA, evenals door een meerpolige ontkoppeling 
met een contactafstand van ten minste 3 mm of door een automatische differentieelschakelaar van 
30mA die voorzien is van de twee bovenstaande functies (zie de afbeelding in de paragraaf 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE). Deze schakelaars moeten buiten de ruimten 1, 2 en 3 worden 
geïnstalleerd. 

De elektrische voeding onder het bad mag geen metalen elementen bevatten (bekleding of huls zelfs 
ontoegankelijk). Ze moet tot stand worden gebracht door geïsoleerde draad in een geïsoleerde 
leiding of meeraderige kabels met een isolatiekabel of kous van het type: A05 VV-F, FR-N05 VV-U en 
RU1000 R2V… (het type moet worden bepaald in functie van het vermogen van het systeem). 

De trillingsdempers die bij het bad zijn geleverd, mogen niet verwijderd, gewijzigd of vastgemetseld 
worden. 

 We raden aan om de binnenwanden onder het bad te bekleden met een geluidsisolerend materiaal 
(vermindering van het luchtgeluid) met cellulair schuim, steenwol ... 

Bij het maken van de mantel dient u absoluut rekening te houden met de afmetingen van de 
voorzieningen onder de badkuip. Deze afmetingen kunnen, afhankelijk van het model van de 
badkuip, een uitgebouwde mantel vereisen. 

Op alle randen van het bad die in contact staan met het profiel of met de wanden moet een 
schuimdichting worden aangebracht voor de geluidsisolatie (dempen van de contactgeluiden). 

Voorzie een of meerdere inspectieluiken die geschikt zijn voor elke ingreep of verwijdering (pomp, 
elektronisch kastje, afvoer ...). Als de installatie het toelaat, is het wenselijk een mantel aan te 
brengen die in zijn geheel verwijderbaar is. 

De luiken moeten alleen geopend kunnen worden met een hulpmiddel.  

De mantel mag niet hermetisch zijn: voorzie een ventilatie die luchtcirculatie mogelijk maakt. 

Als alle leidingen aangesloten zijn, vult u het bad om de werking te testen vooraleer u de badmantel 
afwerkt. 

• MANTEL 

 Een mantel in metselwerk (hydrogipsblokken, cellenbeton …) verdient de voorkeur voor de 
installatie van een badkuip in woonhuizen. 

 Voor de installatie in flatgebouwen of hotels is een lichte mantel gescheiden van de ruwbouw 
(mantel in kunststoffen of gemelamineerde mantel) te verkiezen. 

Conform de bepalingen voorgeschreven door het Syndicat Français des Industries de la Douche et de 
la Baignoire - 2002/07 

DT 04-A-2/2 
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