
drain domestic

R O S T F R I A   A V V A T T N I N G S S Y S T E M 

drain trio

instaLLation drain trio 
montage golvkonstruktion, avsedd för
• Betongbjälklag med klinker och tätskikt (massiva konstruktioner)
• Träbjälklag med klinker och tätskikt (lätta konstruktioner)

montage placering, avsedd för
• Väggnära, i hörn och/eller utmed vägg
• Fritt på golv min. 20 cm från vägg

Godkända kombinationer tätskikt - golvbrunn
• Väggnära placering: se specifikt godkänd kombination tätskikt - golvbrunn
• Fritt på golv: alla tätskikt som är BKR- och/eller GVK-godkända

Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare
• www.sakervatten.se  • www.bkr.se  • www.gvk.se  • www.blucher.se

Denna produkt är anpas-
sad till Branschregler 
Säker Vatteninstallation. 
Leverantören garanterar 
produktens funktion om 
branschreglerna och mon-
teringsanvisningen följs.

Version 2011



innehåll förpackning golvbrunn:
• Golvbrunn inklusive vattenlås och 
skyddslock (1st)

innehåll förpackning montageset: 
• Klinkerram (1st)
• Galler (1st)
• Klämring inklusive skruvset (1st)

1

2A

 2B

montaGe i trÄBJÄLKLaG

2 A. Montera golvbrunnen ca 90 mm från 
vägg. Förankra underdelen i höjdled så 
att önskat fall på rörledning uppnås. 
Mät från färdig skivvägg utan fix, utan 
väggkakel.

Ställ in den justerbara överdelen till 
önskad höjd.

Skruva fast överdel i bjälklag med 
distans, normalt min. 12 mm mellan 
överdel och golvskiva. Gjut upp avjämn-
ingsmassa på trägolvet, gör önskat fall 
mot golvbrunnen.

OBS! Max skevning lutning på överdel 
+/- 1 mm.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

montaGe i BetonGBJÄLKLaG
2 B. Montera golvbrunnen ca 90 mm från 
vägg. Förankra underdelen i höjdled så 
att önskat fall på rörledning uppnås. 
Mät från färdigputsad vägg.

Ställ in den justerbara överdelen till 
önskad höjd.

Gjut golvet, gör önskat fall mot golv-
brunnen.

 

OBS! Max skevning lutning på överdel 
+/- 1 mm.

Följ tätskiktsleverantörens 
anvisning.

2 C. Se till att golvbrunnsflänsen är på 
100% rätt höjd och spackla sedan fall 
enligt gällande branschregler. 

Ta bort monteringsbeslagen.

 2C
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3. Rengör golvbrunnens fläns noggrannt. 
Montera tätningsbanden och brunnsman-
schetten. OBS! Använd:
• Självhäftande tätningsband av butylgummi
• Manschett som är självhäftande eller som 
ska appliceras med lim typ MS Polymer
Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

ansLUtninG aV tÄtsKiKt i 
trÄ- ocH BetonGBJÄLKLaG

 4 4. Mät ut centrum på golvbrunnen och skär 
ut ett hål dia 95 mm. Använd BLÜCHER 
brunnskniv.

Rengör klämringssätet och montera ned 
klämringen.

 5 5. Skruva fast klämringen med 6 st skruvar.

6. Montera den justerbara klinkerramen så 
att höjden passar klinkerplattornas tjocklek. 
Se till att klinkerramen understöds av 
kakelfix.
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7. Klinkerplattorna monteras med en fog-
bredds avstånd från klinkerramen. 

Kontrollera att rätt fall erhålls mot 
golvbrunnen. Rengör klinkerram, galler, 
golvbrunn och vattenlås.

Foga med flexibel fogmassa mellan vägg-
kakel och klinkerram, samt mellan golv-
klinker och klinkerram.

8. Montera vattenlås och galler.

9. Galler beställs separat. På bilden till 
vänster visas VIENNA silgaller.


