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unidrain® Fixturset - för träbjälklag

Utöver denna monteringsanvisning ska även Byggvägledningen som medföljer avloppsarmaturen följas. Vid montering av unidrain® golvrännor i träbjälklag ska golvrännan monteras med hjälp av denna Fixtur. 
Fixtursetet är så utformat att avjämningsmassan kan rinna in under kanten på golvrännan  och gaffla in golvrännan för en stabil infästning i bjälklaget. Följ montaganvisningen steg för steg för en säker installation. 
Monteringsanvisningen visar montering mot vägg men gäller också för friliggande golvrännor där Fixtursetet innehåller 2 st frontprofiler. 
Under hela installationen ska avloppsarmaturen vara täckt med skyddstejp eller liknande. För bildernas tydlighet har skyddstejpen tagits bort i denna monteringsanvisning.

RSK 712 21 08
Mot vägg armatur 300 - 1000

RSK 712 21 10
Friliggande armatur 300 - 1000

RSK 712 21 09
Mot vägg armatur 300 - 1200

1. Börja med att mäta och märka ut rätt längd på front profilen. 
Profilen ska vara lika lång som den nedvikta (45°) kanten.

2. Såga av profilen vid markeringen med en fogsvans eller liknande.
Till friliggande golvrännor ingår 2 st frontprofiler, bakre profilen 
ingår ej.

3. Kapa av den bakre profilen i samma längd. Skruva fast den bakre 
profilen i golvreglarna med medföljande skruvar. Montera kortlingar 
mellan golvreglerna så att både frontprofilen och golvskivan under-
stöds. Montera utloppshuset på armaturen. För att fixera utlopps-
huset monteras en kloss (A) i bjälklaget dikt under utloppshuset.

4. Haka fast frontprofilen på avloppsarmaturen och ställ ner den på 
golvreglarna. Se till att den bakre profilen hakar fast i fästena (2st) 
som finns på avloppsarmaturens undersida.

5. Kontrollera att avloppsarmaturen blir vågrätt placerad på golv-
reglarna.

6. Skruva fast avloppsarmaturen i väggen med de skruvar som med-
följer avloppsarmaturen.

7. Skruva fast frontprofilen i golvreglarna med medföljande skruvar. 
Ca 150 mm mellan skruvarna.

8. Smörj och trä på avloppsröret på utloppshuset. Fixera avloppsröret 
med klammer enl. gällande branschregler.

9. Lägg på golvskivan, skjut den mot fixturen och skruva fast den i 
golvreglarna. Täta under gaveln på avloppsarmaturen så att avjäm-
ningsmassan inte rinner ner i bjälklaget.

10. Prima golvskivan enl spackelleverantörens anvisningar. 11. Lägg på armeringsnätet, se till att den når ända in i frontprofilen.
Blanda och lägg på avjämningsmassan enl spackelleverantörens 
anvisningar. Se till att avjämningsmassan fyller ut utrymmet i front-
profilen för att garantera en stabil infästning i bjälklaget.

12. När avjämningsmassan torkat lägges tätskiktet på enl tätskiktsle-
verantörens anvisningar. OBS Till väggnära golvbrunnar gäller ett 
systemgodkännande. Se godkända tätskiktssystem på www.bkr.se 
eller på vår hemsida www.unidrain.se.

(A)

 ©
 JA

FO
 A

B,
 L

un
d 

20
12

-0
6 

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r e

ve
nt

ue
lla

 ä
nd

rin
ga

r.

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. 
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och 
monteringsanvisningen följs. 


