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Golvränna - betonggolv med klinker och tätskikt, med klämfläns
Allmänt
ACO ShOwErChANNEL med sidoutlopp DN 50 mm är avsedd 
för bostäder och för utslagsställen med flöde mellan 0,4 och 0,8 l/s.

Viktigt
• Skydda golvrännan från betongspill. rengör direkt vid 
 betongspill. 
• Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsning.
• Golvrännan skall monteras vågrätt och minst 200 mm 
 mellan brunnsflänses ytterkant och vägg.
• Golvrännan skall vara så fast monterad att den inte ändrar  
 läge vid gjutning av bjälklaget eller att rörelser mellan ränna,  
 tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.

• Tänk på att montera rännan så att den är enkelt åtkomlig för  
 skötsel.

Montering
utför installationen enligt gällande branschregler.
Vid alternativ installation eller andra typer av förstärkt kon-
struktion vänligen kontakta ACO för ytterligare information.

  OBS! Använd endast handverktyg,
  typ skruvmejsel vid montering.

Placera ut rännunderdelen och fixera 
den vid armeringen med hjälp av rän-
nunderdelens ingjutningsfästen och 
ställfötter samt anslut röret.

Tag ur rännunderdelens vattenlås. Nu kan bjälklaget gjutas. Tänk på att 
skydda rännunderdelen så att 
det inte kommer betong på eller i ränn-
underdelen (skyddsplast eller tejp).

Väg av den i lod och våg. Viktigt att ränn-
underdelen monteras vågrätt. Justera 
rännunderdel i rätt höjd så att det finns 
utrymme för vald rännöverdel.
Potentialutjämning kan anslutas på ränn-
underdelens anslutningsplint.

Tag en skyffel med betong och gjut 
omkring rännunderdelen för att 
fixera den.

Ta bort eventuell skyddsplast och 
rengör rännunderdelen från eventu-
ella betongrester.

Demontera rännunderdelens
klämfläns.
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Nu kan tätskikt läggas ut på golvet. 
Följ tätskiktsleverantörens anvisningar. 
OBS! Limma inte på eller i ränn-
underdelen. Notera var rännunder-
delens centrum finns.

Skär ett hål i tätskiktet med centrum 
mitt i rännunderdelen. Gör hål i tät-
skiktet för skruvarna till klämringen. 
Använd då klämringen som mall.

Installation - Modell FDenna produkt är anpassad till 
branschregler Säker Vatteninstallation. 
ACO Nordic Ab garanterar produktens 
funktion om branschreglerna och 
monteringsanvisningen följs.
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Golvränna - med klämfläns för klinkergolv med tätskikt

Centrera och montera vald gallerram med 
fix 1-2 mm under färdig golvnivå. 
OBS! Vattenlåset ska gå att få i och ur 
rännunderdelen. 
Ta bort överflödigt fix i ramen.

Gör ren rännan och sätt tillbaka vattenlås 
och galler. Låt alltid skyddsfilmen på gall-
ret sitta kvar till efter slutrengöring.

Golvet plattsätts med fix. Foga golvet enligt fogleverantörens 
anvisningar, även runt gallerramen. 
Använd EJ mjukfog.
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Denna produkt är anpassad till 
branschregler Säker Vatteninstallation. 
ACO Nordic Ab garanterar produktens 
funktion om branschreglerna och 
monteringsanvisningen följs.
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Monteringsplattan (rSK 7119849) är anpassad 
för trägolvkonstruktioner. regla upp med kott-
lingar mellan golvreglarna för monteringsplattan. 
Sätt ihop monteringsplattans båda halvor runt 
rännunderdelen med den hålade sidan upp. 

Tag ur rännunderdelens vattenlås.

Nu kan tätskikt och ev. manschett läggas ut på 
golvet. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar.  
OBS! Limma inte på eller i rännunderdelen. 
Notera var rännunderdelens centrum finns.

Skruva fast monteringsplattan i golvbjälklaget 
och rännunderdelen i monteringsplattan. 
Använd medföljande skruvar. Använd skruv-
mejsel och dra inte skruvarna så hårt att 
monteringsplattan skadas. Anslut avloppsrö-
ret mot rännunderdelens stos.

Spackelmassan appliceras och fallbyggnation utförs. 
Följ gällande branschregler. Tänk på att skydda rän-
nunderdelen så att det inte kommer spackelmassa 
på eller i rännunderdelen (skyddsplast eller tejp).

Skär ett hål i tätskiktet med centrum mitt i ränn-
underdelen. Gör hål i tätskiktet för skruvarna 
till klämringen. Använd då klämringen som 
mall. Montera klämringen över tätskiktet och 
skruva fast den på insidan av brunnen. Skär 
bort överflödigt tätskikt.

Såga ut ett anpassat hål i golvspånskivan 
och lägg denna på plats samt skruva fast 
monteringsplattan (rSK 7119849).

Demontera rännunderdelens klämfläns.

Centrera och montera vald gallerram 
med fix 1-2 mm underfärdig golvnivå. 
OBS! Vattenlåset ska gå att få i och ur 
rännunderdelen. Ta bort överflödigt fix 
i ramen.
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Golvränna - skivkonstruktioner med spackel massa tillsammans med folie, 
montering i monteringsplatta
Allmänt
ACO Golvränna med sido-/bottenutlopp DN50 mm är avsedd 
för montage i våtutrymme i bostäder och offentliga utrymmen 
med flöde mellan 0,4 och 0,8 l/s.

Viktigt
• Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsning.
• rännan brunnsunderdel skall monteras minst 200 mm  
 mellan brunnsflänses ytterkant och vägg.
• Golvrännan skall monteras vågrätt.
• Golvrännan skall vara så fast monterad att den inte ändrar  
 läge eller att rörelser mellan ränna, tätskikt eller golv-  
 beläggning kan uppstå. Tänk på att montera rännan så att  
 den är enkelt åtkomlig för skötsel av vattenlås.

Montering
Golvavlopp monterade i trägolv skall vara utformade så att de 
kan skruvas fast i träkonstruktionens bjälkar och kottlingar. 
Använd monteringsplatta (rSK 7119849) för att skruva i bjälkar 
och kortlingar. utför installationen enligt gällande branschreg-
ler. Vid alternativ installation eller andra typer av förstärkt 
konstruktion vänligen kontakta ACO för mer information.

  OBS! Använd endast handverktyg,
  typ skruvmejsel vid montering.
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ACO shOweRChANNeL
Installation - Modell FDenna produkt är anpassad till 

branschregler Säker Vatteninstallation. 
ACO Nordic Ab garanterar produktens 
funktion om branschreglerna och 
monteringsanvisningen följs.
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Golvränna - skivkonstruktioner med spackel-
massa tillsammans med folie, montering i monteringsplatta

Foga golvet enligt fogleverantörens 
anvisningar, även runt gallerramen. 
Använd EJ mjukfog.

Golvet plattsätts med fix. Gör ren rännan och sätt tillbaka 
vattenlås och galler. Låt alltid 
skyddsfilmen på gallret sitta kvar 
till efter slutrengöring.
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Denna produkt är anpassad till 
branschregler Säker Vatteninstallation. 
ACO Nordic Ab garanterar produktens 
funktion om branschreglerna och 
monteringsanvisningen följs.




