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Avsedd för LK Fördelarskåp UNI, LK Fördelarskåp 
GV och Prefabricerade lösningar som till exempel 
LK Stamfördelare ISOMAX eller LK Schaktbotten 
SECURE.

LK Våtzonslucka Preseal har systemgodkännande 
mot följande tätskiktsproducenter i branschen:
Adda Kerakoll

Alfix Kiilto

Ardex 7+8 LIP System 27

Bostik Pro MAPEI
Bostik Universal Midun
Casco Mira Vapourmat 100
CC Höganäs PCI VG2014
Centro TM Schönox
Ecodur Sense Pro
FF Kakel Sopro
GK Hero Weber Tec
Hey’di Zebra
KD+

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat samt 
monteringsanvisning för anslutning av tätskikt 
mot LK Våtzonslucka Preseal för respektive fabri-
kat finns på www.lksystems.se/sv/support/doku-
mentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/

Skanna QR-koden för monterings-
anvisning Anslutning av tätskikt.

Förutsättningar för montage
LK Våtzonslucka Preseal är testad och godkänd för 
att sitta i våtzon dock ej i plats för bad och dusch.
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LK Våtzonslucka Preseal ska kompletteras med 
LK Kaklingsbar Design Preseal eller LK Standard 
Design Preseal. Dessa är inte avsedda för daglig 
vattenbegjutning.

LK Våtzonslucka Preseal kräver ett fritt byggdjup 
på minst 65 mm räknat från utsida våtrumsskiva 
till framkant LK Fördelarskåp eller annan installa-
tion. LK Våtzonslucka Preseal kan även monteras
som en separat enhet utan kontakt med LK För-
delarskåp.

LK Våtzonslucka Preseal 
RSK 188 26 34 - 41
Sid 1.

LK Kaklingsbar Design Preseal

RSK 188 26 50 - 56
Sid 4.

LK Standard Design Preseal

RSK 188 26 42 - 49
Sid 5.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

https://www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/
https://www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/
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RSK Modell Håltagning bxh (mm)
188 26 34 350x350 390x360
188 26 35 350x550 390x560
188 26 36 450x550 490x560
188 26 37 550x550 590x560

188 26 39 700x550 740x560

188 26 36 450x500 490x560

188 26 38 550x710 590x720

188 26 40 800x710 840x720

188 26 41 1050x710 1090x720

5. LK Våtzonslucka Preseal kan fästas på två olika 
sätt; i LK Fördelarskåp se 5.1 eller i byggnads-
stomme se 5.2. 
Börja med att demontera den täta luckan genom 
att skruva loss de fyra skruvarna.

OBS!
Montera luckan med vattenavledaren uppåt.

Vattenavledaren monteras uppåt, se cirkel i bild.

5.1 Montera våtzonslucka i skåp.

5.1.a Montera de fyra skåpsblecken med bipackad 
T25 M5x12 skruv i LK Fördelarskåp. 

Skåpsbleck monteras.

Våtzon
Monteringsdetaljer

1.  4 st skruv M5x45 4.  4 st skåpsbleck
2.  8 st skruv M5x12 5.  4 st fästvinkel
3.  4 st träskruv 5x35

 

Sidovy

Montering
1. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan
arbetet påbörjas. Allt montage i Våtzonsluckan 
skall göras för hand, ingen skruvdragare får 
användas.

2. Kontrollera att luckans prefabricerade foliefläns 
inte är skadad, byt i så fall ut LK Våtzonslucka Pre-
seal. Luckan monteras i samband med att tätskiktet 
på väggen monteras. Efter montage ska luckans 
prefabricerade fläns skyddas mot smuts fram till 
att tätskikt monteras.

3. Placera LK Våtzonslucka Preseal så att det är möj-
ligt att reparera eller byta alla fogar samt komma 
åt ventiler eller annan utrustning för manövrering 
och service. 

4. Ta upp hål i våtrumsskivan motsvarande tabell 
nedan för respektive modell.
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5.1.d Montera LK Våtzonslucka Preseal i de fyra 
skåpsblecken som är monterade på skåpet. Använd 
bipackad T25 M5x45 skruv.

Våtzonsluckan monteras i skåpet.

5.2 Montera våtzonslucka i byggnadsstomme.

5.2.a Montera fästvinkel  med bipackad T25 M5x12 
skruv i LK Våtzonslucka Preseal.

5.2.b Om det finns risk för att det blir rörelse mel-
lan fläns och väggskiva gör enligt följande. Ren-
gör baksidan av ramen med teknisk sprit. Appli-
cera sedan lim. Sprid ut det med en limspridare.  
Se bild 5.1.c.

5.2.c Skruva fast luckans fästvinkel i byggnads-
konstruktionen. Vid trästomme använd bipackad 
träskruv 5x35.

Fästvinklar monterade för montage i byggnadsstomme.

6. Återmontera den täta luckan.

7. Montera tätskikt enligt separat monteringsanvis-
ning enligt lista:
www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/
dokumentation-anslutning-tatskikt/

8. Montera exteriörlucka LK Kaklingsbar Design 
Preseal eller LK Standard Design Preseal.

Fäst de övre skåpsblecken i de övre skruvhålen 
på skåpet och de nedre skåpsblecken i de nedre 
skruvhålen på skåpet.

Bleck monteras i skåp.

5.1.b Montera fästvinkel med bipackad skruv T25 
M5x12 i LK Våtzonslucka Preseal.

 
Fästvinklar monterade i ramen.

5.1.c Om det finns risk för att det blir rörelse  
mellan fläns och väggskiva gör enligt följande. 
Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. App-
licera sedan lim. Sprid ut det med en limspridare. 

Lim på baksida av fläns.

https://www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/
https://www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/
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4. Rengör den kaklingsbara montageytan med tek-
nisk sprit (T-röd eller liknande). Limma kakelplat-
torna med lim anpassat för ändamålet.

Montageyta, klar för kakling.

5. Öppna luckan ca 4 cm genom att dra den utåt  
med hjälp av handtaget i ovankant. Till hjälp kan 
du ha ett buntband. Lyft sedan luckan uppåt för 
att demontera den. Luckan har en fallsäkring som 
stoppar den vid ca 7cm. Tänk på att luckan kan 
vara tung. 

Öppna Kaklingsbar Design.

Montering av 
LK Standard Design Preseal

1. Lossa på de 4mm insexskruvar som håller den 
yttre ramen. Justera ramen så att den får erforder-
ligt utstick mot väggens färdiga yta (max 5 mm 
utstick från färdig vägg). Ramen är justerbar mel-
lan 3–13 mm.

Montering av 
LK Kaklingsbar Design Preseal

1. Lossa på de 4 mm insexskruvar som håller den 
yttre ramen. Justera denna så att ramen livar med 
kaklet på vägg. Justerbar mellan 3–13 mm.

Justering av yttre ramen.

2. Justera den inre kakelramen genom att lossa T10 
skruvarna och justera djupet så den färdigkaklade 
ytan livar med ramen. Justerbar mellan 6–13 mm. 
Dra åt skruvarna igen.

Justering på baksida av den kaklingsbara montageytan.

 3. Montera de två bipackade skruvarna och  
distansbrickor i de övre hålen. Montera den kak-
lingsbara ramen i Våtzonsluckan genom att föra 
fallsäkringsbeslagen över de övre skruvfästena och 
gångjärnsdelen över de undre skruvarna. Luckan 
stängs med magnet mot den täta luckan.

Montering av den kaklingsbara ramen.

SE.29.C.49.2022-11-08
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2. Demontera den vita plåtluckan från dess ram.

3. Vik ut plåtramens fästvinklar och skruva fast 
dessa med hjälp av de i designen bipackade fyra 
skruvarna T25.

Fästvinklarna monteras med de bipackade skruvarna.

4. Återmontera den vita plåtluckan. 


