INNEHÅLL
• 1 Vattenlås med tätningar
• 1 Huv
• 1 Propp
• 1 Monteringsanvisning
MONTERING
Se baksida
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Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker
Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion
om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

JAFO golvvattenlås monteras i slätände 75 PP / PVC och MA. Avloppsröret ska
vara lodrätt monterat i golvet. Avståndet mellan rör och vägg ska enligt GVK:s förutsättningar vara minst 60 mm. Röret ska sticka upp minst 40 mm så att mattläggaren
kan vika upp golvmattan 15 mm mot röret. Om JAFO anslutningsrör RSK 8087092
används, ska rörets avstånd till vägg vara max 70 mm.

XM 8087090

RSK 8087090
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JAFO Golvvattenlås GV 75

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

MONTERING
Tryck ner vattenlåset i röret. Dess översta del kommer då att dölja den avsågade
kanten på röret. Glöm ej att smörja in tätningsringen före montering. Sätt på huven och
tryck ner anslutningsröret (dim 32) i muffen på vattenlåsets översida.
RENSNING
Ta bort anslutningsröret. Stick ner fingret i vattenlåsinsatsen och tryck mot sidan, så
lossnar den och kan tas upp. Gör rent och montera tillbaka insatsen. Alternativt kan hela
vattenlåset dras upp och lyftas bort.
Om vattenlåset inte ska användas omgående, sätts den medlevererade proppen i inloppshålet på ovansidan för att hindra att smuts samlas i
vattenlåset. Proppen stoppar även odör att komma från avloppet när
vattenlåset torkar ur.
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TILLBEHÖR
• Anslutningsrör komplett med spilltratt, RSK 808 70 92.
• Propp till spilltratt, art nr 003 04 01.
Självhäftande tätskikt
under klinkergolv
Huv

Fog

Plastmatta och andra
tätskikt som inte är
självhäftande
Avloppsrör

Mattan viks upp
15 mm mot röret

Klinker

Avjämningsmassa
Bjälklag

Avjämningsmassa
Bjälklag

