Szerelési javaslat egykaros csap kerámiabetét cseréhez
Az alsó ábrán látható ennek az egységnek a szerelése. Ez a megoldás általában az eredetileg olasz
rendszerű és már euró-szabványosnak tekinthető legelterjedtebb modelleknél jellemző, melyet a kínai
gyártmányok is jórészt követnek. Az ilyen fajta csapokhoz a legolcsóbb az alkatrész és egyszerű a
javításuk. Ha a csap öntött részei is jó anyagokból készültek, akkor hosszútávon az ilyen csapok
gazdaságosan üzemeltethetőek. Ha barkácsáruházi bóvli, akkor azért már nem biztos.
Szereléshez szüksége lesz egy kiscsavarhúzóra és általában egy 2,5 mm-es imbuszkulcsra.
Valamint kell egy típustól függő 27-32 közötti csillag vagy dugókulcs (Crowa). A vizet zárja el a
főelzárónál. A csap alá rakjon rongyot, ha valami leesik, arra potyogjon. Ki kell pattintani a
színjelzőt (3), majd kitekerni a fogantyúrögzítő csavart (2) csavarhúzóval, vagy ha imbuszos, akkor
a 2,5 mm-es kulccsal. Kézzel húzza le a fogantyút (1) majd kézzel tekerje le a kartustakaró kupakot
(4) Ez után látható a csapbetét rögzítési módja, amely általában hatlapú szerszámhoz illeszkedő
csavar (5) Lényeg, hogy egyenletesen és pontosan illeszkedő szerszáma legyen hozzá. Fogó nem
megfelelő ide, mert ha deformálódik általa, akkor a finommenet a csapházon is károsodhat és a
javítás már házilag nem megoldható. Ha csavart kitekerte a betétet (6) felfelé ki tudja húzni.
Előfordul, hogy a műanyag betétház eltörik, a darabjait fontos kiszedegetni. A betét nem javítható,
azt cserélni kell.
A műanyag házban két kerámialapka van, amely ugyan szétszerelhető, de barkácsolással nem szokott a
probléma megoldódni. A kerámiabetét (35-40 mm. kartus) és a (5) rögzítő csavar az eu. szabványos
csapokhoz nem drága, így inkább javasolom, hogy vásároljon újat. Mindig vigye magával mintának a régi
alkatrészt.
Összeszerelés fordított sorrendben. A csapházat jól ki kell tisztítani, ronggyal kitörölgetni. A betét
alján a tömítőelemeket szilikonzsírral vékonyan kenje be és enyhe nyomással, kézzel szerelje
vissza, ügyelve az illesztőbütykök helyzetére. A rögzítő csavart is tisztítsa le, majd kenje be ezt is
szilikonzsírral. Győződjön meg róla, hogy a betét a helyén van és nem tud a ház elfordulni. Hajtsa
be a rögzítő csavart és húzza meg. Itt nehéz jó tanácsot adni. Ha nem húzza meg eléggé, akkor
csepegni, folyatni fog. Ha túlhúzza, akkor meg a betét eltörhet. Azt javasolom, hogy a kulcsot a
csavarhoz közel markolja (kicsi erőkar) és úgy húzza meg ütközésig. Nyissa meg a vizet,
ideiglenesen tegye fel a kart és nyissa-zárja a csapot hideg és melegvíz állásban is. Ellenőrizze a
szivárgásokat és a csepegést. Ha nem jó, csak akkor húzzon még egy kicsit a csavaron. Ez után
visszatekerheti kézzel a kupakot. Tegye vissza a fogantyút rögzítse a csavarral és a színjelzőt
kézzel pattintsa vissza. Néhány óráig időnként még figyelje ezt a csapot használaton kívül is.

