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Träbjälklag

TRÄBJÄLKLAG
1.
Art Deco för montage i
träbjälklag levereras i 3 olika
lådor:
Låda 1 innehåller brunnen som
består av en utloppsdel med
vattenlås. RSK-nr: 711 08 13

1

Låda 2 innehåller montageplatta
för träbjälklag.
RSK-nr: 712 98 70

2
3

Låda 3 innehåller överdel.
RSK-nr: 712 98 73

2.
Lådan med montageplattan för
träbjälklag innehåller följande:
- tre rördelar
- montageplatta
- fästningsanordning

3.
Packa upp kartong 1 och 2 och
montera den svarta brunnen
på montageplattans undersida
enligt bilden.
Välj de blå rördelar som passar
bäst för aktuellt montage och
för på dessa ovanpå det svarta
utloppsröret. Bilderna visar två
olika alternativ.
Önskas utlopp nedåt används
endast 90-gradersböjen.
Säkra montaget enligt
bild genom att skruva fast
fästningsanordningen.
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4.
Träbjälklaget byggs upp enligt
gällande föreskrifter.
Se till att montageplattan
understöds av reglar c/c 300 mm
och en kortling.
Brunnen ska monteras i mitten
av den färdiga rännans längd.
Ex: 900 mm/2 = 450 mm.
Vid placering mot sidovägg ska
mätning ske från tänkt färdig
kakelbeklädd vägg + 3 mm för
fog.

5.
Placera brunnens utloppsdel
med den fastmonterade
montageplattan i golvbjälklaget.
Brunnens uppvik ska vara dikt an
vägg.
Skruva fast montageplattan i
golvbjälklaget.

6.
Skruva fast brunnens uppvik i
väggen.
För på röret. Kontrollera att det
blir rätt fall på avloppsledningen.
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7.
Skär ut den del ur
golvspånskivan som
montageplattan upptar, och
lägg sedan på och skruva fast
spånskivan.

8.
Applicera primer på hela golvskivan.
Följ leverantörens anvisningar.

9.
Rengör montageplattans plåtyta
med T-röd.
Lägg ett armeringsnät över den
primade golvytan.
Gör plats för brunnen i
armeringsnätet.
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10.
Flytspackla golvet med fall mot
golvbrunnen. Vid riktningarna
höger och vänster om brunnen
ska fallet spacklas så nära
godkänt minsta fall som möjligt
för att undvika att rännans
mitt lyfter från underlaget vid
montering. Minimumfall: 7 mm/
meter.
Kontrollera att det fylls och
undergjuts ordentligt med
spackel mellan brunnens fläns
och montageplatta. Vid tunt
blandat spackel - täta glipor så
att spacklet inte rinner igenom.
Följ spackelleverantörens
anvisning. Spacklets tjocklek blir
13 mm vid brunnen.
11.
Vänta tills flytspacklet torkat och
ta sedan bort skruvarna från den
uppvikta väggflänsen.

12.
Rengör brunnen grundligt.
Applicera tätskikt enligt
tätskiktsleverantörens
anvisningar.
Se vilka systemgodkända
tätskikt det finns på följande
websidor:
www.bkr.se
www.gvk.se
www.sakervatten.se
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13.
Efter applicerat tätskikt
enligt tätskiktsleverantörens
anvisningar; applicera fix/
fästmassa på golvet där klinkers
och ränna ska placeras.
Ta bort den vita frigolitringen.

14.
Packa upp rännans överdel från
det långsmala, platta paketet,
och fyll dess undersida med fix/
fästmassa.

15.
Placera rännan ovanför den
mörkblå plastproppen som
markerar rännans centrum.
BLÜCHER-loggan ska vara vänd
som på bilden.
Justera rännans höjd till förväntad höjd på klinkers.
Klinkerplattorna monteras med
en fogbredds avstånd från klinkerramen. Kontrollera att klinkerplattorna läggs med önskat fall
mot rännan.
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16.
Lyft undan gallerdelen ur rännans
mitt och ta bort den mörkblå
plastproppen.

17.
Färdigmonterat och klart!

Betongbjälklag

BETONGBJÄLKLAG
1.
Art Deco för montage i
betongbjälklag levereras i 2 olika
lådor:
Låda 1 innehåller brunnen som
består av en utloppsdel med
vattenlås. RSK-nr: 711 08 13

1

2

Låda 2 innehåller överdel.
RSK-nr: 712 98 73

2.
Markera ut på väggen var hålen
ska placeras för brunnens
uppvik.
Brunnen ska monteras i mitten
av den färdiga rännans längd.
Ex: 900 mm/2 = 450 mm.
Montagehöjd = förväntad
golvnivå minus klinkers och fix/
fästmassa.
Vid placering mot sidovägg ska
mätning ske från tänkt färdig
kakelbeklädd vägg + 3 mm för
fog.

3.
Borra 2 st hål på Ø6 mm vardera
och fäst upp brunnen med hjälp
av de medföljande skruvarna.
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4.
Understöd brunnen med något
så att den hålls på plats fram till
gjutning.
Anslut och fixera till avloppsrör.
Kontrollera att det blir rätt fall på
avloppsledningen.

5.
Gjut golvet med fall mot
brunnen.
Spackla golvet så nära godkänt
minsta fall som möjligt vid den
röda markeringen på bilden för
att undvika att rännans mitt lyfter
från underlaget vid montering.
Minimumfall: 7 mm/meter.

6.
Ta bort skruvarna från brunnens
uppvik.
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7.
Rengör brunnen grundligt.
Applicera tätskikt enligt
tätskiktsleverantörens
anvisningar.
Se vilka systemgodkända
tätskikt det finns på följande
websidor:
www.bkr.se
www.gvk.se
www.sakervatten.se

8.
Efter applicerat tätskikt
enligt tätskiktsleverantörens
anvisningar; applicera fix/
fästmassa på golvet där klinkers
och ränna ska placeras.
Ta bort den vita frigolitringen.

9.
Packa upp rännans överdel från
det långsmala, platta paketet,
och fyll dess undersida med fix/
fästmassa.
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10.
Placera rännan ovanför den
mörkblå plastproppen som
markerar rännans centrum.
BLÜCHER-loggan ska vara vänd
som på bilden.
Justera rännans höjd till förväntad höjd på klinkers.
Klinkerplattorna monteras med
en fogbredds avstånd från klinkerramen. Kontrollera att klinkerplattorna läggs med önskat fall
mot rännan.

11.
Lyft undan gallerdelen ur rännans
mitt och ta bort den mörkblå
plastproppen.

12.
Färdigmonterat och klart!

