Purus Line - Vinyl

Denna handling får ej utan vårt medgivande kopieras.
Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehörigen användas.
Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. Purus AB

This document must not be copied without our written permission,
and the contents thereof must not be imported to a third party nor
be used for any unauthorized purpose. Contravention will be
prosecuted. Purus AB
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MONTERINGSANVISNING

Säkerställ att branschreglerna följs
Man får lov att installera golvbrunnar själv. Kontakta i så
fall försäkringsbolaget för att få reda på vad som
gäller.
Vi rekommenderar dock att installationen görs av ett av
Säker Vatten auktoriserat VVS-företag.
För vidare information, vänligen se branschreglerna.

Säker Vatten
www.sakervatten.se
Byggkeramikrådet
www.bkr.se
Svensk Våtrumskontroll
www.gvk.se

Montage
Golvbrunnen skall vara stadigt monterade på en höjd som
möjliggör att tätskiktets försegling mot brunnen kan ske
på tätskiktets nivå.

Vattenlåsinsatsen skall vara monterad i brunnen vid montage.

teringsanvisning.

Enligt AMA VVS & Kyl 09, så ska minsta avstånd mellan
brunnen och vägg vara 200 mm. För placering närmare
vägg ska kombinationen golvbrunn/tätskikt vara godkänd
enligt branschreglerna för Väggnära Golvbrunnar. Se
branschorganisationernas hemsidor.

Enligt BBR (Boverkets byggregler) skall rännan vara fast
förankrad i bjälklaget så att inbördes rörelser inte uppstår
mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning.

I anslutning till golvbrunnen ska golvlutningen vara minst
1:150 för att säkerställa avrinning, men högst 1:50 för att
minska halkrisken.

Brunnen skall vara vågrätt monterad och får luta max +/2 mm. Behåll skyddslocket på till sista golvbehandlingen.

Dokumentera gärna installationen, för ev. framtida behov.

Innan man börjar med tätskiktet läs noggrant igenom tätskiktsleverantörens mon-
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PURUS rekommenderar

Rännadel
Purus Line Vinyl är en duschränna i rostfritt stål som är utvecklad
speciellt för anslutning till plastmatta och för installation
RSK nr.
Namn
Längd
både i betong- och träbjälklag. Den finns i längderna 300, 600, 700,
800, 900 och 1000 mm, och har en disignad
sil med
7114470 Purus Line - Plastmatta med Twist
600mm
en silram som täcker den underliggande klämramen.
7114471 Purus Line - Plastmatta med Twist
700mm
7114472 Purus Line - Plastmatta med Twist
800mm
7114473 Purus Line - Plastmatta med Twist
900mm
Golvbrunnarna till den är tillverkade i PP-plast som har god värme- och kemikaliebeständighet, och finns med ett
antal
7114474 Purus Line - Plastmatta med Twist
1000mm

olika utloppsvarianter. Vattenlåset har den patenterade Nood-funktionen, vilket innebär att den både har ett vattenlås och
ett mekaniskt lås för förhindrande av luktspridning från avloppsrören.
Även om vattnet torkar ut, så är den lukttät. Rännan
Brunnsdel
RSK nr.
Brunnsdel
Utlopp
har inbyggt fall, vilket ytterligare bidrar till hygienen.
7113700 Sida
50mm
7113702 Sida
75mm
Purus Line Vinyl har en klämram som är tillverkad i 2 mm tjockt rostfritt
stål som tillsammans med en 2 mm tjock
packning
7113704 Botten
50mm
i EPDM-gummi säkerställer att vatten inte tränger in i den underliggande
golvkonstruktionen.
Sätet
för
klämramen
är mjukt
7113706 Botten
75mm
7113718
Gavelutlopp
50mm
avrundat i hörnen för bästa anslutning till plastmatta. Plastmattan bör värmas med varmluftpistol för att raskt därefter
Gavelutlopp
75mm
formas i klämringssätet med hjälp av klämramen. Därefter skruvas7113719
klämramen
fast i rännan med gummipackning
och
7113724 Låg sida
50mm

plastmatta fastklämda mellan klämram och ränna.

Montering i betongbjälklag
RSK nr.
7114181
7114210
7114239
7114268
7114297

Rännadel
RSK nr.
7114470
7114471
7114472
7114473
7114474

Längd
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

Montering i träbjälklag
Namn
Purus Line - Plastmatta med Twist
Purus Line - Plastmatta med Twist
Purus Line - Plastmatta med Twist
Purus Line - Plastmatta med Twist
Purus Line - Plastmatta med Twist

Reservdelar / Tillbehör

Längd
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

RSK nr.
7114183
7114212
7114241
7114270
7114299

Utlopp
50mm
75mm
50mm
75mm
50mm
75mm
50mm

RSK nr.
Namn
7113709 Purus Line - Nood lås
7113710 Purus Line - Nood lås låg

Brunnsdel
RSK nr.
7113700
7113702
7113704
7113706
7113718
7113719
7113724

Namn
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag

Brunnsdel
Sida
Sida
Botten
Botten
Gavelutlopp
Gavelutlopp
Låg sida

Namn
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg

Längd
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

Vattenlås

Montering i betongbjälklag
RSK nr.
7114181
7114210
7114239
7114268
7114297

Namn
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag
Purus Line - Montage i betongbjälklag

Längd
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

Montering i träbjälklag
RSK nr.
7114183
7114212
7114241
7114270
7114299

Namn
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg
Purus Line - Montage i träbjälkalg

Längd
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

Vattenlås
RSK nr.
Namn
7113709 Purus Line - Nood lås
7113710 Purus Line - Nood lås låg
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PRODUKTINFORMATION

Purus Line - Vinyl

För träbjälklag med klinker
och rostfri ram/sil
Lådan innehåller:
1 Rostfri twist sil
2. Rostfri silram
3. Rostfri klämram
4. Rostfri ränna
*)
**)

(Golvbrunn i plast) köps separat
(Installations kit för träbjälklag) köps separat

För anslutning av tätskikt och keramiska golv
skall BKR:s branschregler följas.
För anslutning av plastmatta som tätskikt skall
GVK´s branschregler följas.

OBS!
Läs noga igenom monteringsanvisningarna
innan montering. Bör installeras av
auktoriserad VVS-Installatör.

Vår ständiga produktutveckling kan
medföra ändringar i specifikationer,
vilket vi förbehåller oss rätten till.

OBS !

Rännan är ihopmonterad vid leverans.

(2)
(5)
(4)

1

2

(1)
(3)

3
4

**
Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker vatteninstallation. Leverantören
garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar
följs. PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens riksorganisation.

Purus AB
info@purus.se, www.purus.se
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TRÄBJÄLKLAG

1

Egen monteringsnyckel medföljer,
den sitter monterad på
undersidan av rännan.
Kontrollera att packningen mellan
ränna och brun är på när
brunnen skruvas fast!

2

Monteringsskenorna för
träbjälken (A) monteras på
rännans underdel.

(A)

(A)

3

6

OBS! Förstärk träbjälklaget
med erforderliga kortlingar

Kontrollera
att PURUS LINE
monteras i våg!

Monteringsskenorna
monteras direkt på
träbjälken med träskruvarna.
Purus Lines överkant skall
vara i nivå med färdiga
golv, dvs i nivå med
plastmatta.
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Purus AB - SE - Purus Line i plastmatta - 2011-3

Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st.
mutter och bricka.

4

Monteringsskenorna skruvas fast i
träbjälklaget.
Öppningen i spånplattan ska
vara 120 mm bred.
Spånplattan monteras.

Purus AB - SE - Purus Line i plastmatta - 2011-3
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spånplatta

Bredd
120mm
Ta upp silen och demontera
silramen för att komma åt
klämramen.

5
Plastmatta

Demontera klämramen.

Packning

spånplatta

Plastmatta (1) monteras enligt
leverantörens anvisningar.

6
Klämram för plastmatta

Lägg klämramen på plats och
stick hål för skruvarna med ex.
en syl. Drag åt skruvarna.
Använd handverktyg!

(1)

Packning

7
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6

Montera silramen så att den
bredaste öppningen kommer
över vattenlåset.
Fäst silramen genom att skruva fast den i klämramen med de
medföljande skruvarna.

Silen läggs på plats.

8
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BETONGGOLV
Purus Line - Vinyl

Montering i betonggolv med
rostfri ram/sil.

För anslutning av tätskikt och keramiska golv
skall BKR:s branschregler följas.
För anslutning av plastmatta som tätskikt skall
GBRs branschregler följas.

Lådan innehåller:
1 Rostfri sil
2. Rostfri silram
3. Rostfri klämram
4. Rostfri ränna

This document must not be copied without our written permission,
and the contents thereof must not be imported to a third party nor
be used for any unauthorized purpose. Contravention will be
prosecuted. Purus AB

*)
**)

OBS!
Läs noga igenom monteringsanvisningarna
innan montering. Bör installeras av
auktoriserad VVS-Installatör.

(Golvbrunn i plast) köps separat
(Purus stöd) köps separat

OBS !

Vår ständiga produktutveckling kan
medföra ändringar i specifikationer,
vilket vi förbehåller oss rätten till.

Rännan är ihop monterad vid leverans.

(2)
(4)

1

2

(1)
3

(3)
4

*

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker vatteninstallation. Leverantören
garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar
följs. PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens riksorganisation.

de kopieras.
st obehörigen användas.
gällande lag. Purus AB
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a
tet

Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st.
mutter och bricka.

Montering av brunnsdelen
Brunnen monteras med 6 st.
mutter och bricka.

Egen monteringsnyckel medföljer,
den sitter monterad på
undersidan av rännan.

Purus AB - SE - Purus Line i plastmatta - 2011-3

1

Egen monteringsnyckel medföljer,
den sitter monterad på
undersidan av rännan.
Kontrollera att packningen mellan ränna och brunn är på plats när
brunnen skruvas fast!

Medföljande fästbrickor för Purus
stöden monteras på rännan. En
fästbricka monteras i vardera sida av
rännan. På rännlängden 1000 mm
monteras även en mitt på.

Monteras
i våg i samma
nivå som tätskiktet

2

PURUS Line placeras på underlaget och höjden justeras med
PURUS stöden. Anslut till
avloppet
Installationen förankras till
armeringen med najtråd.
PURUS stöden
kan spikas
eller skruvas
fast i under
laget.

Monteras
i våg i samma
nivå som tätskiktet

2

PURUS Line placeras på underlaget och höjden justeras med
PURUS stöden. Anslut till
avloppet
Installationen förankras till
armeringen med najtråd.
PURUS stöden
kan spikas
eller skruvas
fast i under
laget.
Purus Lines överkant skall
vara i nivå med färdigt golv,

PURUS
Line överkant
placeras på
underPurus Lines
skall
laget
och
höjden
justeras
med
vara i nivå med färdigt golv,
PURUS
stöden.
Anslut
till
Det vill säga i nivå med
avloppet
plastmatta.
Installationen
förankras till
VIKTIGT:
armeringen
med
Låt skyddsplastennajtråd.
sitta kvar
under gjutningen!
PURUS stöden
kan spikas
eller skruvas
fast i under
laget.
Purus Lines överkant skall
vara i nivå med färdigt golv,
Det vill säga i nivå med
plastmatta.
VIKTIGT:
Låt skyddsplasten sitta kvar
under gjutningen!

9 (16)

Purus AB - SE - Purus Line i plastmatta - 2011-3
Pur us - SE - Mont e r ingsa nv isning Purus Line Vinyl - 02712 - 2013:1

den sitter monterad på
undersidan av rännan.

När avloppsröret gjuts in görs
samtidigt en ursparning i
formen,ca 5 cm längre och
bredare än Purus Line.
När betongen bränt placeras
Purus Line i ursparningen/hålet
och ansluts till avloppsröret.
Fyll ursparningen med betong.

Packning

4

Plastmatta (1) monteras enligt
leverantörens anvisningar.

(2)
Klämram för plastmatta
(2)

Lägg klämramen på plats och
stick hål för skruvarna med
en syl. Drag åt skruvarna.
Använd handverktyg!

(1)

Packning

5

Montera silramen så att den
bredaste öppningen kommer
över vattenlåset.
Fäst silramen genom att
skruva fast den i klämramen
med de medföljande skruvarna.
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Alt. 2. Ursparning.

(1)

Silen läggs på plats.

3
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3B

3

6
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Silen läggs på plats.

4
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Renhållning och Inspektion
1

1. Lyft upp vattenlåsinsatsen som bilden (1) visar.
2. Spola vattenlåset under kranen vid behov. Se till att du
öppnar vattenlåset helt.
(se bild 2!)
3. Montera tillbaka vattenlåset i brunnen.

2

Håll vattenlåset med den fjäderbelastade koppen öppen
medan man spolar rent med vatten på bägge sidorna.
Använd ev. en liten borste.
Se över packningarna så att de är rena för en optimal
tätning.

info@purus.se
www.purus.se
www.purusline.se
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