
Denna produkt är anpassad till 
Branschregler Säker Vatteninstallation. 

Serres Oy garanterar produktens funktion 
om branschregler och produktens 

monteringsanvisning följs.
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Vieser golvbrunnssystem monteringsanvisningar
Vieser golvbrunnar och förhöjningsringar är typgodkända. Godkännandets giltighet  

förutsätter att alla produkter som används tillhör samma Vieser produktserie.

Trägolv

Betonggolv

1.  Montera brunnskortlingar 5 mm lägre än träbjälklaget (då ska brunnsflänsen 
vara i samma höjd som bjälklaget). Montera inget stöd under golv brunnen.

2.  Spika fast brunnen med stödflänsen på tre sidor i brunnskortlingarna. 
3.   Öppna vid behov sidoanslutningarna genom att slå med ett trubbigt verktyg.
4.  Gör en 170 mm stor öppning i golvspånskivan. 
5.  Fäst golvspånskivan med 6 st 4x50 mm skruvar 10 mm från golvbrunnens kant.  

2 skruvar på 3 sidor om brunnen. Se bild 6.

 Se upp så att inte skruvarna träffar rören.

1.  Använd ex. DN 100 PP eller PVC-rör för justering av höjden på brunnen.  
Såga eller skär ut tre öppningar i rörets nederkant så att betongen kan  
rinna in och fylla ut tomrummet. Använd inte underlag av trä!

2.   Fäst brunnen stadigt i underlaget till exempel med patentband, fäst patent-
bandet i brunnsflänsen med skruv och mutter.

3.  Öppna vid behov sidoanslutningarna genom att slå med ett trubbigt verktyg. 
4.  Håll gjutningsskyddet på plats under gjutningen. 

1.  Kapa förhöjningsringen vinkelrätt till lämplig höjd (Obs. 12 mm förhöjnings-
ring är inte kapbar). Såga rakt. 

2. Tryck fast den vita stödringen ända till bottnen. 
3.  Kontrollera att brunnens gråa tätning är ren och ligger på plats. 

4.  Tryck förhöjningsringen snett in i brunnen. Glidmedel underlättar  
monteringen. 

5.  Om golvbrunnen och förhöjningsringen gjuts samtidigt bind dem samman 
med najtråd genom hålen i stödflänsarna. 
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Klinkerram

Rund sil för klinkergolv

1.  Montera Vieser klinkerram ovanpå brunnen med fix då  
klinkerplattorna läggs. 

2.  Foga mellan ram och klinker med samma fog som används 
till klinkerplattorna.

3.  Mellanrummet mellan ramen och brunnen får inte tätas. 
4. Placera sildelen på plats. 

1.  Montera den till rätt höjd kapade distansringen med fix  
ovanpå brunnen.

2.  Avlägsna gjutskyddet.
3.  Foga mellan distansringen och klinker med samma fog som 

används till klinkerplattorna.
4.  Mellanrummet mellan distansringen och brunnen får inte tätas.
5. Fäst den runda silen på distansringen.

Plastmatta

1. Ta bort skyddslock, sil och klämring.
2.  Kontrollera att brunnens gråa tätning är ren och på plats. 
3.  Fäst mattan (tjocklek 1,5–2 mm) enligt tillverkarens anvisningar.
4. Skär ett ca 80 mm stort hål i mattan.
5.  Värm försiktigt mattan.
6. Tryck klämringen på plats med hjälp av silen.
7. Skär bort resterna med kniv runt insidan av klämringen. 
8. Lägg silen på plats.

Det finns en specialklämring att tillgå för mattor som är tjockare 
än 2 mm. RSK nummer 711 41 12.
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Rollade tätskikt/foliebaserade tätskikt

1. Ta bort skyddslock, sil och klämring.
2.  Kontrollera att brunnens gråa tätning är ren och på plats. 
3. Montera tätskikt enligt tillverkarens anvisningar.
4. Skär ett ca 80 mm stort hål i tätskiktet.
5. Tryck klämringen på plats med hjälp av silen. 
6.  Skär bort resterna med kniv runt insidan av klämringen.
7. Lägg silen på plats.
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