
Basplatta

Distanselement

Natursten, klinkerplattor eller liknande kan monteras tillsammans med HighLine Custom Hörn.

HighLine Custom Hörn består av en basplatta i rostfritt stål med monterade fötter. På basplattan limmas valfritt material, 
exempelvis samma material som för det övriga golvet vilket då ger ett nästan osynligt golvavlopp. Alternativt använder 
man något annat material för en matchande kontrast. Custom Hörn kan endast monteras utan ram.

För att säkerställa korrekt montering medföljer ett distanselement för att ge rätt spaltbredd, 6 mm mellan golvplattorna, 
väggplattorna och Custom konstruktionen. För att enkelt kunna lyfta upp Customplattan vid exempelvis rengöring av 
vattenlåset ingår 2 st HighLine krokar, Art nr 602873.

VIKTIGT - VÄLJ MONTERINGSALTERNATIV BEROENDE PÅ GOLVPLATTANS TJOCKLEK.

Montera avloppsarmaturen enligt monteringsalternativ 1 eller monteringsalternativ 2 på sida 2 beroende på vilken typ och 
tjocklek av golvplattor som ska läggas. 

OBS! Om väggplattorna och fixet som ska monteras bygger mer än 18 mm i tjocklek kontakta JAFO.  
OBS! För korrekt slutresultat och avrinning ska denna monteringsanvisning följas i alla moment.
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Vägg

Fix / Spackel för att säkerställa att golvplattorna 
monteras i samma höjd som Customplattan 

Golvplatta / Custom överdel

Tätskikt

GOLVPLATTOR TUNNARE ÄN 15 MM

Vid klinkerplattor som golvmaterial ska avloppsarmaturen monteras 5 mm lägre i golvkonstruktionen (se bild nedan) än den 
höjdnivå som golvfallet normalt ger vid installation med en ClassicLine överdel, vilket ger ett kraftigare fall vid avloppsarma-
turen. Se ritning nedan.

ALT. 1

GOLVPLATTOR TJOCKARE ÄN 15 MM

Vid natursten eller klinkerplattor som är tjockare än 15 mm kan avloppsarmaturen monteras i nivå med den normala fallspack-
lingen. Plattan som ska skäras ner och täcka basplattan måste skäras 5 mm tunnare än den platta som monterats på golvet. 
Se ritning nedan.

Golvplatta / Custom överdel

Tätskikt

ALT. 2
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1. MONTERING AV ARMATUR & FALLSPACKLING
OBS! Vid Alt. 1, Montera armaturen 5 mm lägre i golvkonstruk-
tionen för att uppnå ett brantare fall på den golvyta som är 
300 mm närmast armaturen. Övrigt golvfall flytspacklas enl 
gällande branschregler. Se ritningar på sid 2.

2. MONTERING AV TÄTSKIKT
Montera tätskikt enligt leverantörens anvisningar.

3. MONTERA VÄGGPLATTOR
OBS! Om väggplattorna och fixet som ska monteras bygger 
mer än 18 mm i tjocklek kontakta JAFO. 

Montera väggplattorna enligt leverantörens anvisningar.  
Placera basplattan med dess fötter i de fördjupningar som 
finns på armaturen så att basplattan ligger stabilt. 

4. BERÄKNA HÖRN GOLVPLATTAN - STEG 1
Mät ut 175 mm från basplattans innerhörn jäms med båda 
väggarna. Markera på vägg med penna. Dessa punkter 
markerar där golvplattan ska skäras till för att få en optimal 
tillpassning av golvet mot Customplattan.

5. BERÄKNA HÖRN GOLVPLATTAN - STEG 2
Placera golvplattan / golvplattorna i hörnan över avlopps-
armaturen. Med hjälp av markeringarna på de båda väggarna, 
dra ett streck mellan dessa över golvplattan / golvplattorna 
för att markera skärlinjen och skär enl denna.  För bästa 
mönsterpassning spara den avskurna biten för senare till-
verkning av Customplattan. Se moment 8. 

6. OBS! GÄLLER ENDAST ALT. 1 - SE RITNING SID 2
Börja med att spackla upp eller lägga ett tjockare lager med 
fix på det brantare fallet så att man får ett jämt fall in mot 
avloppsarmaturen.  Spackla inte längre in på avloppsarma-
turen än vad den tillskurna golvplattan täcker.
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PRODUCENT PRODUKT

Bostik Maxibond Maxibond X-TREME Clearbond

Danalim Montage Ekstra 292          Turbo tack 291

Henkel Pattex no more nails

Novatech TEC7 Trans7

Tremco PL400

8. BERÄKNA CUSTOM PLATTAN 
Mät ut längderna L1 och L2 enligt ritningen nedan.  För att 
uppnå en 6 mm spalt runt Customplattan,  räkna bort 21 mm 
från längderna L1 och L2. På detta sätt erhålls de korrekta 
måtten för Customplattan som nu kan skäras till.

7. MONTERA GOLVPLATTOR
OBS! Monterar du enl ALT 1. Ställ basplattan på plats i avlopps 
-armaturen och markera höjden (H) på väggplattorna. (H) = 
golvplattans tjocklek + 2 mm för limmet. Montera golvplattan 
i nivå med markeringen på väggplattan.

Väggplatta

VäggL 1

Tillskuren  
Custom platta

L2

9. LIMMA CUSTOMPLATTA PÅ BASPLATTAN
Limma Customplattan på basplattan. Använd rekommen-
derade lim från tabellen nedan (visas inte i rangordning).  
För att erhålla rätt placering av Customplattan på basplattan 
ska medföljande distanselement användas. Distanselementet 
(A) placeras mellan  Vägg / Golv och Customplatta vilket ger 
en spalt på 6 mm. Distanselementet används på samtliga 
sidor 1, 2 och 3. Se ritning nedan.

A

1

2

3

10. VID RENSNING AV VATTENLÅS / GOLVBRUNN
Rensning av vattenlås eller kompletterande hårsil bör utföras 
med jämna mellanrum. För att underlätta detta används 
medföljande krokar för att på ett enkelt sätt lyfta upp 
Customplattan.  Krokarna sänks ner i den främre spalten, 
vrids in under basplattan och lyfts upp.

REKOMMENDATION AV LIM. VISAS UTAN RANGORDNING

Underliggan-
de basplatta
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