
MONTERINGSANVISNNG 

KL INKER  I  SÄTTBRUK  PLASTMATTA  

INSTALLAT ION  

• Placera ut golvbrunn/golvränna i rätt position i golvet.
• Golvbrunn/golvränna fixeras med hjälp av pendelstänger vilka monteras i golvbrunn/golvrännas fästöron.
• Justera in golvbrunn/golvränna i horisontalläge.
• Naja fast golvbrunn/golvränna ordentlig i fästankare/kramlor. VID BEHOV (stora golvbrunnar/golvrännor) svetsas
golvränna/golvbrunn fast i armering med hjälp av armeringsjärn vilka svetsas i golvbrunn/golvrännas fästankare. 

• Montera anslutningsrör.

I NGJUTNING  AV  GOLVBRUNN ,  GOLVRÄNNA  

• Glöm ej att stämpa stora golvbrunnar/golvrännor. Stämpning eller nertyngning skall göras för att undvika bakfall
samt för att golvbrunn/golvränna ej skall tryckas ihop och upp vid ingjutning. 

• Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
• Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande.
• Säkerställ att ingjutningsjärnen på golvbrunn/golvränna är ordentligt utspända.

MONTERING  MATTA  

• Brunnens fläns skall göras ren från betongrester och annan smuts.
• Brunnens fläns skall limmas med godkänt kontaktlim.
• Applicera en sträng med tätningsmedel på brunnens fläns utanför muttrarna. Använd godkänt tätningsmedel för
detta. 

• Skär mattan efter brunnens innerkant.
• Lägg på klämram/klämring och gör urtag för skruvhålen.
• Värm mattan ordentligt och skruva fast ramen samt efterdrag skruvarna.

MONTERING  AV  SÄTTBRUK  OCH  KL INKERPLATTOR  

• Observera att tätskiktsmaterialet skall vara av en sort som garanterar vidhäftning mot rostfritt.
• Undvik betongspill på och i golvbrunn/golvränna. Täck med plywood, plast eller liknande.
• Membranfläns skall rengöras enligt tätskiktsleverantörs monteringsanvisning.
• Betongen ska vibreras in noggrant och det ska säkerställas att betongen trängt in under hela brunnen.
• Plattor skall läggas enligt de branschregler som gäller tillsammans med branchverktyg.
• Området närmast golvbrunn/golvränna skall mjukfogas med därför avsett fogmedel.
• Tätskikt skall monteras så att ej dräneringshål sätts igen.

I NNAN  DRI FTSTART  

• Golvbrunn/golvränna skall vara ordentligt rengjord från betong, spackel, etc.
• Vattenlåset skall vara monterat tillsammans med eventuell silkorg eller sandfång.
• Mattanslutningen skall vara utförd enligt monteringsanvisning och klämring ordentligt åtdragen.
• Se till att valt galler är monterat.
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