JAFO Golvbrunn 86:an
RSK 7133915

NRF 3404155

VVS 153496688

JAFO Golvbrunn 86:an Ø50 och Ø75 är endast 86 mm hög, vilket gör den till den lägsta golvbrunnen på
marknaden. Med sin låga höjd och plana botten är den särskilt lämpad för ROT-arbeten.

Endast
86mm

Ø75
Ø50

JAFO GOLVBRUNN 86:an - FÖR LÅGA INBYGGNADSMÅTT
Marknadens lägsta golvbrunn i plast - endast 86 mm hög med 50 mm stängande vattenlås.
Finns med anslutning Ø50 mm och Ø75 mm.
Finns i 5 st varianter för mattanslutning eller klinkergolv.
Uppfyller kraven i EN1253
Ø50 mm för montage i både betong- och träbjälklag. I träbjälklag ska golvbrunnen monteras i JAFO Monteringsplatta 2, RSK 7133828.
Ø75 mm endast för montage i betongbjälklag.
Kan kompletteras med mekaniskt luktstopp, RSK 7133875.

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.
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JAFO 86:AN, UTLOPP Ø50 MM.
Tillverkad i PP - plast för muffanslutning. Komplett med klämring, vattenlås, O-ring och syrafasta specialskruvar.
RSK 7113205 FÖR PLASTMATTA.
Med rostfri, 3 mm tjock sil Ø150 mm utan urtag.
RSK 7113206 FÖR PLASTMATTA med urtag i sil.
Med rostfri, 3 mm tjock sil Ø150 mm med urtag.
RSK 7113207 FÖR KLINKER.
Med rostfri klinkerram 200 X 7 mm, sil utan urtag.
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Ø50

RSK 7113208 FÖR KLINKER med urtag i sil.
Med rostfri klinkerram 200 X 7 mm, sil med urtag.
RSK 7113209 med klämring, utan sil.w
OBS! Om inte original klinkerram väljes se till att öppningen i klinkerramen
är så stor att vattenlåset går att demontera för rensning. Minsta öppning måste vara Ø135 mm.

JAFO 86:AN, UTLOPP Ø75 MM.
86:an är tillverkad i svetsbar PEH-plast för muff eller svetsanslutning. Extremt lågt svetsindex (2 mot normalt 5) underlättar sammansvetsningen mot röret.
Komplett med klämring, vattenlås, O-ring och syrafasta specialskruvar.
RSK 7113195 FÖR PLASTMATTA
Med rostfri, 3 mm tjock sil Ø150 mm utan urtag.
RSK 7113196 FÖR PLASTMATTA med urtag i sil
Med rostfri, 3 mm tjock sil Ø150 mm med urtag.
RSK 7113197 FÖR KLINKER
Med rostfri klinkerram 200 X 7 mm, sil utan urtag.
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RSK 7113198 FÖR KLINKER med urtag i sil
Med rostfri klinkerram 200 X 7 mm, sil med urtag.
RSK 7113158 med klämring, utan sil
OBS! Om inte original klinkerram väljes se till att öppningen i klinkerramen
är så stor att vattenlåset går att demontera för rensning. Minsta öppning måste vara Ø135 mm.

JAFO Golvbrunn 86:an är endast 86 mm hög, vilket gör den till den lägsta golvbrunnen i plast på marknaden. Med sin låga höjd och plana botten är den
särskilt lämpad för ROT-arbeten. 86:an har urtagbart vattenlås som hänger i klämringen samt extremt högt utlopp. Golvbrunnen 86:an Ø75 mm har en
kapacitet på 1,5l/s och 86:an Ø50 mm har en kapacitet på 1,1l/s. Skyddslock som medföljer ska behållas på under ingjutningen. JAFO Förhöjningsringar
kan vid behov monteras.
Kraven i Boverkets ByggRegler BBR 2011 uppfylles mer än väl även med 86:an med Ø50 mm utlopp. Enl 6:641 föreskrives: ”Spillvatteninstallationer ska
utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställenas normflöden” Exempel på ett standard badrum med normflöden
enl. 6:623 i BBR 2011.
Klämring
OBS! De små streckmarkeringarna på vattenlåset
måste riktas mot skruvskallarna på klämringen.

Badkar		
Tvättställ		
WC		

0,3 l/s		
0,2 l/s
0,1 l/s

Summa		
Testad		
		

0,6 l/s x 150% = 0,9 l/s
Uppfyller NKB 17 , EN 1253.
Anpassad till branschregler för Säker Vatteninstallation.

Vattenlås

UNDERHÅLL OCH MONTERING AV VATTENLÅSET
JAFO´s golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte underhållas på något speciellt sätt. Gäller även 86:an. Om brunnen trots allt behöver rengöras: Ta bort silen och lyft upp vattenlåsinsatsen. Tvätta ren golvbrunnen och vattenlåset. Smörj gärna läpptätningen med tvål, såpa eller liknande, så går
det lättare att få insatsen på plats igen. Vattenlåset vilar mot klämringen och trycks på plats med streck-markeringarna riktade mot skruvskallarna i klämringen.

JAFO AB

BOX 4056

SE - 227 21 LUND

SWEDEN

Tel: + 46 (0) 46 33 39 00

Fax: +46 (0) 46 30 48 45

www.jafo.eu

info@jafo.eu

©JAFO AB, LUND 2014-09. MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR.

TEKNISK INFORMATION

