
Montering i träbjälklag 

3. Förankra Purus Line genom att 
skruva fast profi lerna i bjälklaget.

2. Skruva fast 
monteringsprofi -
lerna på undersidan 
av långsidorna på 
Purus Line.

1. Förstärk golvreglarna runt Purus Line med kortlingar. 4. Rita upp Purus Lines yttermått 
på rätt plats på golvskivan/bräd-
golvet. Såga ut hålet.

5. Lägg golvskivan på
 plats och förankra
 i reglarna.

Ingjutning av PURUS Line i betongbjälklag

Alt. 1. Purus Line gjuts in tillsammans med 
att bjälklaget gjuts. Monteras på två Purus-
stöd och fi xeras ansluten till avloppet på en 
sats betong. Najas fast till armeringen med 
najtråd.

Alt. 2. Ursparning. När avloppsröret gjuts in 
görs samtidigt en ursparning i formen, ca 
5 cm längre och bredare än Purus Line.

När betongen bränt placeras Purus Line i 
ursparningen/hålet och ansluts till avlopps-
röret. Fyll ursparningen med betong.

PURUSSTÖDET

(1) Spika fast stödets fot och vrid 
muttrarna på de båda stöden tills rätt
nivå erhålls.
Höjden kan varieras ca 60 mm. Med
extra hylsa 110 mm.
(2) Brunnen najas fast till armeringen
så den inte fl yttas under gjutningen.

Skydda silen och ramen med plastfolie 
och tejp till sista golvbehandlingen.

Minsta avstånd mellan Purus 
Line och vägg är 200 mm 
enligt gällande branschregler. Fall = 1:50

Monteringsanvisning
PURUS Line

PURUS Line fi nns i 6 olika 
längder.
300 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

Vår ständiga produktutveckling kan 
medföra ändringar i specifi kationer,
vilket vi förbehåller oss rätten till.

För enkelt montage
rekommenderas 
PURUSSTÖDET.

Tänk på – när du väljer 
Purus Line

•  Överdelen är tillverkad i rostfritt stål.

•  Brunnsdelen är tillverkad i PP.

•  När PP brinner bildas endast 
 koldioxid och vatten.

•  PURUS LINE har en klämram för  
 brunnsmanschet/tätremsa-
 plastmatta.

•  Ni får alltid reservdelar till PURUS  
 LINE.

•  PURUS LINE är självrensande 
 och kräver sällan rensning eller   
 rengöring.

•  PURUS LINE uppfyller krav enligt  
 Boverkets byggregler (BBR) samt  
 VVS AMA-98/PRB 1.

• För anslutning av tätskikt och 
 keramiska golv skall PERs 
 branschregler följas.

•  För anslutning av plastmatta skall  
 GBRs branschregler följas.

 Denna produkt är anpassad till  
 Branschregler Säker Vatteninstall-
 ation. Leverantören garanterar pro- 
 duktens funktion om  branschreg- 
 lerna och produktens monterings- 
 anvisningar följs.

PURUS är medlem i Kakelföreningen 
och Golvbranschens riksorganisation. 
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Anslutning av tätskikt

Renhållning och inspektion  

e-post: info@purus.se  www.purus.se

1. Montera brunnsmanschetten/tät-
skiktsremsor över skarven mellan 
Purus Line och golvspånskivan. (Se 
tätskiktsleverantörens anvisningar,)

2. Använd rännans kant som linjal 
och skär rent runt hela rännans 
öppning.

3. Skruva fast ramen som fixerar 
brunnsmanschetten.

4. Lägg ett par klinkerplattor vid  
sidan av rännan. Använd en rät- 
skiva (t.ex.silen) för att anpassa  
höjden på silramen. Justera 
höjdskuvarna till rätt nivå och se 
till att ramen ligger stadigt utan att 
vicka. 

5. Fyll vinkeln på silramens under-
sida med kakelfix.

6. Lägg silramen på plats och tryck 
ner den så att den har kontakt med 
höjdskuvarna och ligger i rätt nivå.

Checklista

•  Vid val av placering skall hänsyn  
 tas till möjlighet att rensa rännan  
 och vattenlåset.

• Purus Line skall vara monterad i  
 våg.

• Purus Lines överkant skall vara i  
 nivå med färdiga golv, dvs i nivå  
 med platsmatta/tätskikt.

• Plastmattan skall anslutas till Purus  
 Line enligt tillverkarens anvisning.

• Tätskikt skall anslutas till Purus Line  
 enligt tätskiktsleverantörens anvis 
 ningar. Följ PER:s branschregler.

1. Lyft ur vattenlåsinsatsen 
som bilden visar.

2. Avlägsna plastproppen och lossa 
skruven. OBS! Se till att fjädern inte 
flyger iväg.

3. Dra isär delarna och rengör dem. 
Montera ihop dem igen och tryck 
tillbaka vattenlåsinsatsen i rännan.


