Bakvattenstopp / Låsring
RSK 7133915

NRF 3404155

VVS 153496688

Ett vanligt problem vid häftigt skyfall är att vatten ur det kommunala dagvattennätet tränger in i byggnader via avloppssystem och strömmar upp ur golvbrunnar i källare eller bottenplan. JAFO har lösningen
som förhindrar att bakvatten för traditionella golvbrunnar i plast.

JAFO BAKVATTENSTOPP
De flesta av JAFO´s moderna golvbrunnar kan kompletteras med bakvattenstopp som också fungerar
som luktstopp. Se nästa sida för produktinformation.
Bild nedan: Ett typisk scenario när dagvatten tränger in genon avloppsystemet i källare och bottenplan.
Detta förhindras enkelt genom att installera ett JAFO Bakvattenstopp.
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Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

BAKVATTENSTOPP & MEKANISKT LUKTSTOPP
JAFOs Mekaniska luktstopp är vattenlås som först öppnar när golvbrunnen fylls med vatten. Denna funktion förhindrar att avloppslukten tränger ut i lokalen
/ fastigheten även om vattenlåset skulle torka ut. Konstruktionen gör de mekaniska luktstoppen därmed lämpliga att installera i utrymmen där golvbrunnen
inte används ofta. För att konvertera ett mekaniskt luktstopp till ett bakvattenstopp kan dessa kompletteras med en låsring för att förhindra att bakvatten
trycker upp det mekaniska luktstoppet ur golvbrunnssätet som därmed orsakar översvämning som följd.

BAKVATTENSTOPP / LÅSRING

MEKANISKT LUKTSTOPP

MEKANISKT LUKTSTOPP

Låsringen fungerar tillsammans med det
mekaniska luktstoppet som bakvattenstopp.
Låsringen kläms ihop och placeras under
golvbrunnens klämring och förhindrar
luktstoppet från att tryckas upp ur brunnen.

Luktstopp för utbyte av pungvattenlås,
ersätter RSK 7133858 och RSK 7133867.

Luktstopp för utbyte av vattenlåsinsats,
ersätter RSK 7137020 och passar till: PS50,
PS75 ROT, PSX75, PBX75. Reducerar
golvbrunnens kapacitet något.

RSK 7133868

OBS! Passar ej till PSX75, PBX75, PBX110,
PRB110 PRK110 eller 86:an.

RSK 7133875

Passar till: PS75, PB75, PBL50, PBL75,
PB110, PBB110, PBX110, RS75, RB75 samt
86:an.

RSK 7133864

INSTALLATIONSEXEMPEL
Mekaniskt luktstopp kompletterat med bakvattenstopp / låsring. Snabb och säker installation som ger ett effektivt skydd mot bakvatten som kan uppstå
vid exempelvis plöttsliga och häftiga skyfal.l

Låsring

Luktstopp och vattenlås
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