
   DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER 
 

 

 

 
 

 

 VÄGGAVLOPP 
  

 RSK 808 0806     FP 60101  enkel 75mm 

 RSK 808 0905 FP 60001 enkel 120mm 

 RSK 808 0814 FP 60201 dubbel 150mm 

 RSK 808 0822 FP 60301 dubbel 200mm 

 
Väggavloppen är tillverkade av ABS och PP. Vinkeln och stoppmuttrar i ABS. Rör, skarvmuff  

och 1 ½” mutter i PP. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med  

trasa och vanligt milt rengöringsmedel. 

 

 

Montering: 
 

Väggavloppet är monterat från fabrik, som på bilderna ovan. 
 

PP-röret (det släta röret) kan kapas i lämplig längd. Vid kapning är det viktigt att man gör det med ett 

rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska  

fasas samt rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.  
 

Rengör detaljer före montage samt smörj tätning. Vi rekommenderar att ev gummitätningar smörjs  

innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat!! 

OBS Demonteras Väggaloppet ska dessa delar smörjas med stor försiktighet ! 
 

Skjut i röret i avloppsrörets muff tills röret bottnar (vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar  

vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering) 
 

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den  

ev. längutvidgning som sker pga värme. 
 

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips. Väggavloppet ska fixeras så att det ej kan förskjutas 

vid senare installation Vi rekommenderar starkt att ha minst två clips på väggavloppets rördel, en nära 

vinkeln och en nära övergång avlopp. 

 

Tänk på att alltid ha clips före och efter skarv ! 

 

Rengöring: 
 

Ingen speciell rengöring ska behövas, annat än avtorkning av synliga delar med trasa och vanligt milt 

rengöringsmedel. 

Vid stopp i rörsystem ska rengöring med mekaniska hjälpmedel användas med försiktighet. 

   

 

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90° 
 

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider 
 

2014-09-12 


