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Golvbrunnen skall installeras enligt gällande bransch-
regler. Vi rekommenderar att installationen utförs av ett 
auktoriserat VVS-företag. Läs noga igenom monterings-
anvisningen. 

Gamla golvbrunnar 
Befintliga golvbrunnar bör vid renovering bytas ut. Golv-
brunnar som tillverkats före 1990 är inte typgodkända och 
ska alltid bytas.
 

Montage av golvbrunn i träbjälklag 
Golvbrunnen skall vara förankrad i bjälklaget med hjälp 
av tillverkarens monteringsplatta. Golvbrunnen skall vara 
monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt, 
med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunn 
centrum till flänsens ytterkant.

Golvbrunnen skall placeras med ett minsta avstånd om 
200 mm från väggens tätskikt till golvbrunnens fläns. 
Golvbrunnen ska vara försedd med skyddslock under 
ingjutning.  Golvbrunnen ska placeras så att den går att 
rengöra samt att vattenlåset kan lyftas ur. 
 
 
Material 
Monteringsplattan 300 Multi är tillverkad i ABS-plast för 
god vidhäftning mot lim och spackel. Monteringsplattan 
har ett inbyggt fall på 1:50 för att säkerställa korrekt golv-
fall och avrinning.

Monteringsanvisning 
Purusplattan 300 Multi
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Träbjälklag 
Monteringsplattan 300 Multi är konstruerad 
för att monteras i träbjälklag med c/c-mått 
på 300 mm och med trä/spånskiva med 
tjocklek på 22 mm. Monteringsplattan 300 
Multi skall alltid vara understödd av balkar/
kortlingar på alla fyra sidor av monterings-
plattan, se figur. Vid annat mått än 300 mm 
mellan balkar skall bjälklaget förses med 
kortlingar.

Fäst monteringsplattan i träbjälklaget
Monteringsplattan skruvas fast i träbjälkla-
get med 3 skruvar i varje hörn. Skruvarna 
bör ha en längd på minst 50 mm.

Montering av distansklotsar 
Monteringsplattan är 22 mm tjock i kanterna 
men kan monteras med distansklotsarna 
i 6 resp 13 mm för att öka höjden. De två 
klotsarna kan kombineras till 19 mm.

Plastmatta/vinyl: Inga klotsar.  
Klinkergolv: Min. 13 mm klotsar.

Täckbrickor
När skuvarna är på plats, kan täckbrickorna 
monteras. De trycks på plats utan verktyg.
Täck skruvarna med täckbrickorna så att 
monteringsplattans yta blir slät.

Distansring
Välj distansring för 130 eller 150 brunn. 
Lägg distansringen med rätt sida upp för 
brunnstypen som ska väljas. Distansringen 
har ribbor av olika höjder på varje sida, 
beroende på vilken golvbrunn som väljs.

Plast golvbrunn: Ringen läggs med de                         
lägsta ribborna uppåt.  
Rostfri golvbrunn: Ringen läggs med de 
högsta ribborna uppåt.  
Gjutjärnsbrunn: Ingen ring monteras. 
S-serie: Ingen ring monteras.

Montera golvbrunnen 
Golvbrunnar i S-serien fästs med medföl-
jande fyra stycken skruvar (5).
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Montera låsringen
Skruva fast de två medföljande skruvarna. 
Låsringen trycks på plats när golvbrunnen 
är på plats. Skruvskallarna får inte sticka 
upp.

Koppla till avloppssystemet 
OBS! Man kan få justera spånplattan 
beroende vilken höjd muffkanten har på 
avloppsröret vid anslutningen av golvbrun-
nen.

Spånplattan monteras
Vid användning utan avjämningsmassa 
fortsätt på sida 4.

Plastmatta + avjämningsmassa med 
lågbyggande värmekabel
Avjämningsmassa läggs fram till plattans 
kant vars höjd satts med hjälp av 
distanser. Avjämningsmassa appliceras 
och eventuell golvvärmekabel monteras 
enligt respektive leverantörs anvisningar

Fäst värmemattan/kabeln och  
applicera därefter avjämningsmassan 
efter respektive produkts monterings- 
anvisning.
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Avjämningsmassa/golvplatta + klinker
För golv med klinker på spånplattan mon-
teras 13 mm distansklotsar vilket underlät-
tar montering av avjämningsmassa/golv-
platta. Med 13 mm distansklotsar hamnar 
golvbrunnens fläns i överkant för tätskikt 
och man undviker att behöva montera för-
höjningsring.

Golvet är nu klart för läggning enligt GVK:s 
och BKR:s branschregler.
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Tryck ut bladet och placera kniv- 
armen på tappen och gör urtaget 
genom att dra hela varvet runt. 
Tätskiktet eller plastmattan får inte 
sticka ut under klämringen. När 
Puruskniven används säkerställs  
detta. Observera: Knivbladet är 
vasst.

Placera knivens fot i brunn-
nen innan tätskiktet läggs.  
Lägg ut plastmatta/brunns-
manschett och tryck till så 
fotens tapp skär igenom. 

Ta upp knivens fot från 
brunnen. Värm plastmat-
tan Observera: Brunns-
manschett ska inte 
värmas.

Klämringen placeras i 
brunnen med den breda 
sidan uppåt. Lägg silen 
ovanpå och tryck ner 
tills klämringen är i bot-
tenläget.

Puruskniven för håltagning i plastmatta & tätskikt Automatisk klämring 

Ta bort locket och kläm-
ringen. O-ringen som sitter i 
sätet ska sitta kvar i brunnen.

Lägg tätskiktet eller vinylmat-
tan enligt tillverkarens anvis-
ning. Säkerställ att o-ringen 
inte rubbats ur sitt läge innan 
tätskiktet/vinylmattan läggs.

Tryck ned och skruva fast klämringen 
i sätet. Skruva endast med handverk-
tyg. Texten på klämringen skall vara 
vänd uppåt. För att underlätta mon-
taget kan ett snitt göras i membranet, 
innanför klämringen, för att reducera 
spänningar. När plastmatta används 
skall denna värmas runt golvbrunnen 
för att underlätta monteringen.

  
 

 

 

Skär försiktigt längs 
klämringens insida 
med en vass kniv.

 
 

 
  

 

Håltagning i plastmatta & tätskikt S-serie, skruvad klämring

!

Vi förbehåller oss rätten till förändringar 
på grund av produktutveckling.
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