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Стъпка 6: Окончателно фиксиране и 
проверка

Монтаж на  стоящ 
смесител в 6 стъпки

Можете да смените сами смесителя на мивката с 
минимални технически умения. Ако съществуващият 
смесител се е повредил или ако просто не Ви харесва 

повече, в онлайн магазина или във Вашия филиал на 
Практикер ще намерите подходящ нов модел. 

С това ръководство лесно ще монтирате смесителя.

Стъпка 5: Свързване на новите връзки
  Закрепете маркучите за топла и студена вода към
ъгловите вентили на мивката. При свързването внимавайте
маркучите да не се огъват или усукват.  Уплътнението
трябва да легне максимално плътно,  а резбата - точно
върху вентилите, така че да може да се навива лесно. В
противен случай съществува риск връзката да не е добре
уплътнена.  При  затягането можете да си помогнете с
водопроводни клещи или гаечен ключ.

   След като връзките са затегнати,  наместете смесителя
на  мивката  в желаната позиция. След това затегнете
окончателно гайката под мивката.

Купи и онлайн на
www.praktiker.bg
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Правилният винт за 
всяка нужда

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.

 Кога се използва даден вид винтове?
Кои са предимствата на винта с кръстат пред винта 
с прав шлиц? Кога се използват винтове с фрезенкова 
глава и как видът на основата оказва влияние върху 
избора на винта? Какво означава метрична резба? 

Какви винтове се използват в комбинация с дюбели? 
На всички тези въпроси ще отговорим в следващите 

три точки.

3. Глава
   Винтовете се различават и по формата на главата им.
Чисто визуално хрумване или полуоблата, плоската и
лещовидната глава имат своето практично обяснение?
От една страна, формата на главата има  и  естетическа
причина: при дървото най-често се използват  фрезенкови
глави,  които  потъват  изцяло в  материала и оставят
повърхността  гладка,  като  след  това  отворите    на 
„потопените“ глави могат да се затварят с кит или  да  се
използват   декоративни  винтове, които разкрасяват
работния елемент.  Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли,  често
при месингови елементи  или в полиран вид.
  От друга страна, съществуват и практически причини,
които създават необходимостта за различните  форми
на главите на винтовете. Така например самонарезната
глава на винта си пробива самостоятелно пътя в дървото
с помощта на фрезовъчни резки. Четиристенът под главата
на болта предотвратява развиването му при затягане на
гайката. По такъв начин болтът може да бъде разхлабен
само от страната на гайката.
  Винтовете с плоска глава се използват тогава, когато
връзката  между  дървото  и метала трябва да остане
подвижна.  Един  екзотичен  вариант  е  винтът, който 
вместо глава има кука. Той се завива на ръка в дюбел, за
да държи въжето на простора или лампата на тавана.
Съществуват многобройни практически решения,   като
винтът за тераси,  който има  съвсем  малка глава,  за  да
не може дъждовната вода да се събира в нея.
  При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
във Вашия Практикер. Те с удоволствие ще Ви помогнат
при избора на подходящия винт.
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Стъпка 3: Отстраняване на смесителя

Стъпка 2: Премахване на съществуващ
смесител 

Стъпка 1: Спрете водата

Стъпка 4: Монтаж на нов смесител

  Прекъснете  водоснабдяването  чрез  затваряне   на
ъгловия  кран.  Ъгловите кранове обикновено са под
мивката  и  се  затварят със завъртане  в посока по
часовниковата стрелка. След спирането трябва да се 
провери дали все още тече вода от смесителя.

  След като развиете, респ. отстраните всички връзки и
фиксиращи  елементи, внимателно издърпайте стария
смесител от мивката.  Уверете се, че изводите няма да
надраскат мивката. Водата, която евентуално изтича, е
остатъчна и няма нужда да се притеснявате. Би трябвало
тя да изтече в мивката или в поставения  под нея съд.

  Почистете старателно отвора за кранчето на мивката.
Поставете  мекия уплътнителен пръстен от комплекта
върху отвора.  Внимателно прокарайте маркучите на
новия смесител през отвора  от горната страна. Поставете
твърдия уплътнителен пръстен отдолу, като прекарате
маркучите през него. След това поставете шайбата и 
затегнете леко гайката, но не затягайте напълно.

  Преди да демонтирате стария смесител,  поставете
голям съд отдолу, тъй като в маркучите и фитингите
може да има остатъчна вода, която ще изтече.
  Демонтирайте  свързващите  маркучи или тръби  от
връзките.  Отвийте  фиксиращата  гайка  или  винт на
шайбата от долната страна на мивката.
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