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GOLVVATTENLÅS MED RÖR 40MM 
   

 RSK 807 3893 // NRF 451 6568    Art.nr 45800     

Passar 50mm muff – slätände 
 

RSK 807 3895 // NRF 451 6569    Art.nr 45840 

Passar 75mm muff – slätände 
 

RSK 807 3897 // NRF 451 6576    Art.nr 70710 

Rörsats 40mm, S-rör, spillmuff, rörklammer och distanser 
 

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen), tätning/gummi i TPE och rör i ABS. Ingen speciell 

skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt milt 

rengöringsmedel. 
 

Användningsområde: 
 

Passar 50 alt. 75mm PVC/PP muff (som den levereras) 

Passar även till PVC/PP rör slätände, om den släta plastdelen tas bort (kasseras), se röd pil 

nedan. 

Rör från golv måste då sticka upp minst 30 mm för att låset ska kunna tryckas i botten. 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

    

 

 

 

Låset med släta 

plastdelen borttagen. 

Denna del monteras 

mot rörände. 



Montering: 
 

Tag reda på krav som gäller för håltagning mot tätskikt. 
 

Mät ut installation. 
 

Montera golvlåset i avloppsröret. 

Notera på sida 1 hur låset kan demonteras för rörände. 

(släta delen i muff // med borttagen slätdel monteras gummidelen utvändigt avloppsrör) 
 

Märk ut spillmuff på vägg. 

! Notera att visa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang. 

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler. 
 

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd. 

 Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig  

 utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att  

 tätningen ej skadas vid montaget.  
 

Montera rör i spillmuff samt golvlås. 

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

(OBS inte mot spillmuffen) 
 

Fäst spillmuff i vägg. 
 

Fixera sedan ABS röret med bifogade rörklämmor (bifogas Faluplast rörsats) 

Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler. 
 

Efter montage, verifiera att rör/rördel/anslutning sitter fast och att installationen är tät ! 
 

Rengöring: 
 

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt, 

bör låset rensas. 
 

• Öppna rörklämmorna och ta loss röret. 

• Drag försiktigt upp röret från vattenlåset som sitter i golvet. 

• Lossa vattenlåset från röret som kommer upp ur golvet. 

• Sätt en trasa i hålet för att undvika lukt under rengöring. 

(Var noggrann med att trasan inte åker ner i avloppet och orsakar stopp) 

• Ta isär vattenlåset och rengör samtliga delar med diskmedel och borste. 

• Montera ihop och sätt på plats i omvänd ordning. 
 

Verifiera alltid att låset är tätt efter montage/rengöring ! 
 

Sväljkapacitet: Ø50 (RSK 807 3893)  0,60 l/sekund 

 Ø75 (RSK 807 3995) 0,75 l/sekund 
 

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90° 
   

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. 
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