RS75 & RB75 FLEX
Golvbrunnar i rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Integrerad
justeringsbar golvbrunnsfläns för optimal höjdanpassning efter gjutning.
RS75 FLEX
RSK 711 06 47
8. MONTERA KLÄMRING

9. HÅLTAGNING I TÄTSKIKT

Avlägsna vattenlåset. Montera golvbrunnsmanschett och tätskikt enl vald leverantörs
anvisning. Montera klämringen genom att
skruva ner skruvarna växelvis diagonalt utan att
dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. Max 1,0 Nm får
användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen
i klämringen får inte deformeras.

Använd en vanlig mattkniv eller brytbladskniv
och håll den så vinkelrätt mot klämringens
insida som möjligt. Ta hål i tätskiktet genom
klämringens insida som stöd för att erhålla ett
jämt runt hål. Montera vattenlåset. Fortsätt med
plattsättning och montera vald klinkerram /
golvbrunnssil.

Golvbrunnsflänsen kan justeras i höjd och vinkel enligt nedan.
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Med urtagbart vattenlås i rostfritt stål.
Samtliga rostfria komponenter är tillverkade i kvalitet AISI304, SS2333.
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RB75 FLEX
RSK 710 36 00
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MONTERING AV JAFO FLEX GOLVBRUNNAR

2. SLÅ AV LÅSARMAR

3. RENGÖR

4. LYFT BORT LOCK

Efter härdning. Bryt eller slå av de delar av
låsarmarna som sticker upp. Bryt inifrån och ut.

Slipa bort eventuella rester av låsarmarna så att
tätskiktet inte skadas.

Var noga med att övergången mellan
golvbrunnsfläns och betong är optimal.

1. FIXERA GOLVBRUNNEN

5. VID BEHOV AV PÅGJUTNING

6. JUSTERA GOLVBRUNNSFLÄNS

7 . PÅGJUTNING / FALLSPACKLING

Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen
monteras med JAFO Golvbrunnsfixtur. Skär ut
urtag för fixturbenen enligt golvbrunnsfixturens
monteringsanvisning.

Om behov av pågjutning finns följ punkt 6 - 10.
Om inte fortsätt till punkt 9. Lyft upp den flexibla
flänsen (max 27 mm) och applicera 4 st klumpar
snabbtorkande montagelim under denna som
stöd.

Justera golvbrunnsflänsen till önskad höjd och
i våg med hjälp av ett vattenpass. De tidigare
applicerade limmet stödjer golvbrunnsflänsen
tills vidare. Prima golvytan.

Fallspackling utförs enl spackelleverantörens
anvisningar.
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Golvbrunnarna RS75 och RB75 har en integrerad justeringsbar golvbrunnsfläns. Vid efterföljande fallspackling / pågjutning av bjälklaget ska medföljande extra skyddslock användas
för att skydda golvbrunnen. OBS! Vid ingjutning i betongbjälklag ska golvbrunnen monteras med JAFO Golvbrunnsfixtur RSK 7133915 som är ett hjälpmedel för fixering av golvbrunnen.
Golvbrunnsfixturen uppfyller kraven på installation i rätt höjd och våg enligt gällande branschregler Säker Vatteninstallation. Till JAFO Golvbrunnsfixtur medföljer en separat
monteringsanvisning. För snabba, säkra och lönsamma golvbrunnsmontage använd JAFO Golvbrunnsfixtur.

