
drain multi

inStallatiOn drain multi 
montage golvkonstruktion, avsedd för
• Betongbjälklag med ytskikt av plastmatta och klinker med tätskikt
• Träbjälklag med ytskikt av plastmatta och klinker med tätskikt

montage placering, avsedd för
• Fritt på golv

Godkända tätskikt
• Se lista på www.bkr.se
• Se lista på www.gvk.se

Denna produkt är anpas-
sad till Branschregler 
Säker Vatteninstallation. 
Leverantören garanterar 
produktens funktion om 
branschreglerna och mon-
teringsanvisningen följs.
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mOntaGE i trÄBJÄlKlaG 
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innehåll förpackning golvbrunn:
• Golvbrunn inkl. vattenlås och skyddslock 
(1 st)

innehåll förpackning montageplatta:
• Montageplatta (1 st)
• Skruvset (1 st)
• Distansinlägg (1 set)

2. Montera montageplattan på golvbrunnens 
underdel. Borra ett hål i golvet (Ø200 mm) 
och montera ned golvbrunnen i hålet. 

3. Sätt fast montageplattan med hjälp av 
skruvarna.

Koppla samman utloppet med avloppsröret. 
Var noga med att få rätt fall på avlopps-
röret. 

4. Justera överdelen till önskad höjd. Fixera 
sedan höjden med hjälp av de medföljande 
distansinläggen. 

Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet, gör 
önskat fall mot golvbrunnen. 

Följ förekommande branschstandard.

5. Montera golvbrunnen. På bilden visas 
installation med ingjutningskramla och 
justerbara ben, som gör installationen 
enklare och säkrare. Överdelen kan justeras i 
höjd- och sidled. Justera upp överdelens höjd 
till den färdiga golvhöjden. Koppla samman 
utloppet med avloppsröret. Var noga med att 
få rätt fall på avloppsröret.
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mOntaGE i BEtOnGBJÄlKlaG 

innehåll förpackning montageset 
för golv med plastmatta:
• Galler (1 st)
• Klämring inkl. skruvset (1 st)

innehåll förpackning montageset 
för klinkergolv:
• Klinkerram (1 st)
• Galler (1 st)
• Klämring inkl. skruvset (1 st)
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6. Gjut golvet med fall mot golvbrunnen. Se 
till att golvbrunnsflänsen är på 100% rätt 
höjd och gör önskat fall mot golvbrunnen.

Följ gällande branschstandard.

7. Lägg på tätskikt (vid klinkergolv) eller 
plastmatta enligt gällande föreskrifter. 
BLÜCHERs brunnskniv kan med fördel använ-
das som hjälpverktyg till detta ändamål, se 
separat bruksanvisning.

8. Markera och skär ut ett Ø94 mm hål mitt 
över golvbrunnen. Ta bort plastmattan/tät-
skiktet som blir över efter utskärningen. Gör 
sedan 6 st Ø5 mm hål ca 10 mm från kanten 
av Ø94 mm-hålet, för skruvhålen. Använd t ex 
en håltång. Skär därefter slitsar från mitten 
av Ø5 mm-hålen in mot Ø94 mm-hålet.

9. Värm plastmattan (OBS! Tätskikt ska 
ej värmas!) och böj ner flikarna över de 6 
skruvhålen. 
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10 10. Fäst klämringen med de 6 st medföljande 
skruvarna. Alla skruvar ska fästas lika hårt.

anSlutninG aV tÄtSKiKt i 
trÄ- OCH BEtOnGBJÄlKlaG 
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11. Montera vattenlås och galler. På bilden 
visas golv med ytskikt av plastmatta med 
galler COPENHAGEN CIRCLE med skruv.

12. Genomskärning som visar en korrekt 
installation av BLÜCHER Drain Multi, i golv 
med plastmatta. 

15 15. Genomskärning som visar en korrekt 
installation av BLÜCHER Drain Multi i 
klinkergolv.
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13. Montagesetets klinkerram (här visas 
200x200 mm överdel) fylls med kakelfix och 
sätts ner i klämringen.

Följ förekommande branschstandard.

14. Lägg klinkerplattorna med fall mot 
golvbrunnen. Montera vattenlås och galler. 
På bilden visas klinkergolv med montageset 
COPENHAGEN 200x200 mm.

Följ förekommande branschstandard.
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