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                KOMMODVATTENLÅS TILL GOLV/VÄGG 
                 RSK 807 2038   Art nr 44840   40mm x 1 ½” / 1 ¼”  VIT 
    

Vattenlås, vinklar, flexibel slang samt golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen). 

Röret är tillverkad i ABS (AkrylButadienStyren). 

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt milt 

rengöringsmedel. 

Det är viktigt att det finns vatten i låset, då det annars kan uppstå lukt. 

 

Användningsområde: 
 

Självrensande vattenlås för kommod, vägg eller golvanslutning. 

 

Montering: 
 

Tag reda på krav som gäller för eventuell håltagning av tätskikt. 
 

 

 Mät ut din installation. 
 

 Vid behov kapas (ABS) röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller 

annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från 

kapspånor. Kapning kan ske i båda ändar.  

Det ska minst finnas 40mm rör för instick i lås, vinkel och/eller muff. 
 

 Montera vinkel mot bottenventil och drag åt. 

(Utan gängnippeln är anslutning 1 ½”) 
 

 Montera det bockade (ABS) röret i vinkel sedan i vattenlås (U-delen) och drag åt. 
 

 Montera 90°vinkel övergång Ø32-Ø40 i vattenlåset och drag åt. 
 

 Montera Falu-Vulk Ø40 (orange tätning). Rörändens ytterdiameter ska fasas samt 

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

Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller 

liknande siliconbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat.  

Skjut i röret i muff tills röret bottnar.   
 

 

55mm 
    390mm 
(min 80mm) 



 För anslutning mot golv, monteras den flexibla slangen. 
 

 Dra sedan flexibla slangen så att avloppsvattnet rinner i rätt riktning och montera i golv. 

Vid behov monteras huv först. 
 

 Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät! 

 

Rengöring: 
 

I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och vattenlåset är torrt. 

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och  

vanligt milt rengöringsmedel.  

 

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan. 

  

 Skruva loss rensmuttern från vattenlåset. 
 

 Tag ut TPE insatsen (OBS det kommer en mindre skvätt vatten nu) 
 

 Rengör plugg samt invändigt i lås med borste. 
 

 Återmontera delarna i omvänd ordning. 

OBS pluggen ska gå in i speciellt spår (rotationssäkrad) 
 

 Verifiera att installationen är tät! 

 

Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. 

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg) 

 

Sväljkapacitet 0,6liter/sek. 

 

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90° 

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

tensider. 
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