
 

 

Monteringsanvisning Faluplast  Snapklammer Denna produkt är anpassad till branschregler 
Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar 
produktens funktion om branschreglerna 
och monteringsanvisningen följs. 

 

   

 

 

Monteringsanvisning för Snap rörklammer och kontaktklammer  

från Faluplast i väggar med tätskikt med följande nummer. 
 

Snap klammer: 
 

RSK 381 1000 RSK 381 1001 RSK 381 1002 RSK 381 1003 RSK 381 1004 RSK 381 1005   

RSK 381 1012 RSK 381 1013 RSK 381 1014 RSK 381 1016 RSK 381 1017 RSK 381 1018         

RSK 381 1405 RSK 381 1406 RSK 381 1407 RSK 381 1408 RSK 381 1414 RSK 381 1415 

RSK 381 1430 RSK 381 1431 RSK 381 1432 RSK 381 1433 RSK 381 1434 RSK 381 1435         

RSK 381 1442 RSK 381 1443 RSK 381 1446 RSK 381 1447 RSK 381 1448 RSK 381 1449  

 

Tätningsplatta RSK 381 1402 passar till: 
 

RSK 381 1016 RSK 381 1017 RSK 381 1018  RSK 381 1405  RSK 381 1406 RSK 381 1407 

RSK 381 1408 RSK 381 1414 RSK 381 1415  RSK 381 1430  RSK 381 1431 RSK 381 1432 

RSK 381 1433 RSK 381 1434 RSK 381 1435  RSK 381 1446  RSK 381 1449 

 

Tätningsplatta RSK 381 1401 passar till    RSK 381 1000 RSK 381 1001    RSK 381 1012 

Tätningsplatta RSK 381 1399 passar till    RSK 381 1002 RSK 381 1003    RSK 381 1013 

Tätningsplatta RSK 381 1398 passar till    RSK 381 1004 RSK 381 1005    RSK 381 1014 

 

Kontaktklammer (Snap rörklammer med självhäftande tejp): 
 

RSK 381 1008     

RSK 381 1009 

RSK 381 1010 

RSK 381 1011   

 

 

Förutsättningar: 

Före montage bör man vara införstådd i gällande regler samt läst  

och förstått Säker Vattens Bransch regler, se www.sakervatten.se 

I våra instruktioner benämns SäVa §2.11, vilket är ett avsnitt som  

beskriver infästningar mot tätskikt. Bl.a. nämns våtzon 1 

Bilden till höger, fig 2.11.1a, visar vilket område man då pratar om.  

 

 

Bild 2, till höger, visar hur 

håltagning i tätskikt ska utföras. 
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                                               Fig. 2.11.1a: Våtzon 1 

Bild 2: Håltagning i tätskikt 

http://www.sakervatten.se/
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Montering av rörklammer på våtrumsmatta: 
 

För att täta mot fukt skall hålet borras och därefter fyllas med silikon före fastskruvandet,  

se fig nedan. 
 

Använd gärna även sk. tätningsplatta. Plattan förhindrar att fukt tränger in vid skruvhålet.  

Tätningsplattor följer med till alla Falu-Snap upp till Ø16mm rördiameter men inte till original klammern. 

Förteckning av vilka som passar vad återfinns på sida 1.  
 

Förutsättningar: 

 stående installationer 1m mellan klammer 

 liggande installationer 0,6 m mellan klammer (rör grövre än Ø15mm kan ha 1,2m) 
 

För mera info se VVS företagens Teknikhandbok, avsnitt ”Mått och montering” 
 

Tätningsplatta bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning. 

 

1. Märk ut var du ska montera klammern. 

2. Borra hål. 

Skruvinfästning i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, såsom träregel, betong  

eller särskild konstruktionsdetalj, se SäVa §2.11.1 & Våtrumsvägg 2012, även sida 5(5) 

3. Fyll hål med tätningsmedel. 

4. Vid behov använd plugg. 

5. Om plugg används, ska även tätningsmedel fyllas efter plugg monterats i borrhål. 

6. Skruva fast underdel på vägg. 

 Vi rekommenderar att man skruvar för hand. Används skruvdragare ska man köra  

 med lågt åtdragningsmoment. 

7. Montera rör i underdel. 

8. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Vägg med fäste i träregel Vägg med fäste i betong 
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Montering av rörklammer på kakel: 
 

För att täta mot fukt skall hålet borras och därefter fyllas med silikon före fastskruvandet, 

se fig nedan. 
 

Använd gärna även sk. tätningsplatta. Plattan förhindrar att fukt tränger in vid skruvhålet.  

Tätningsplattor följer med till alla Falu-Snap upp till Ø16mm rördiameter men inte till original klammern. 

Förteckning av vilka som passar vad återfinns på sida 1.  
 

Förutsättningar: 

 stående installationer 1m mellan klammer 

 liggande installationer 0,6 m mellan klammer (rör grövre än Ø15mm kan ha 1,2m) 
 

För mera info se VVS företagens Teknikhandbok, avsnitt ”Mått och montering” 
 

1. Märk ut var du ska montera klammern. 

2. Borra hål. 

Skruvinfästning i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, såsom träregel, betong  

eller särskild konstruktionsdetalj, se SäVa §2.11.1 & Våtrumsvägg 2012, även sida 5(5) 

3. Fyll hål med tätningsmedel. 

4. Vid behov använd plugg. 

5. Om plugg används, ska även tätningsmedel fyllas efter plugg monterats i borrhål. 

6. Montera tätningsbricka på underdel. 

7. Skruva fast underdel på vägg. 

 Vi rekommenderar att man skruvar för hand. Används skruvdragare ska man köra  

 med lågt åtdragningsmoment. 

8. Montera rör i underdel. 

9. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Vägg med fäste i träregel Vägg med fäste i betong 
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Monteringsförfarande kontaktklammer: 
 

 

Med klammern följer en instruktion (samma som nedan). Läs alltid denna före montage. 

 

  Kontaktklammern passar enbart mot släta icke ytbehandlade kakelplattor. 
 

 Montera max 3st kontaktklammer i rad (de är avsedda för våtzon 1) 
 

 Rören måste dras spänningsfritt med cv 20mm (centrum rör till vägg) 
 

 Använd inte tätningsmedel innehållande silicon i kontaktklammerns närhet, då detta förstör  

 vidhäftningsförmågan för tejpen (Gäller i hela rummet) 

 

1. Märk ut var du ska montera klammern.  

 Vi rekommenderar inte att montera över fog. 

2. Rengör kakelplattan från allt fogmjöl mycket noga med egen trasa. 

3. Rengör därefter montagestället med bifogad rengöringsservett. 

Drag servetten åt samma håll upprepade gånger. Inte fram och tillbaka. 

Låt ytan dunsta innan tejpen monteras. 

 Läs även den varningsetikett som finns på servetten. 

4. Drag bort tejpens skyddsfilm. 

5. Tryck fast tejpen på den nyligen rengjorda ytan och tryck hårt 3-5 sekunder  

 så att tejpen ”biter sig fast” 

 Vi rekommenderar att låta tejpen ”härda” en tid innan montering av rör.  

 Helst minst 24timmar (Tejper behöver 72timmar för att uppnå maximal styrka) 

6. Montera rör i underdel. 

7. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avlägsna ALLT fogmjöl med torr 
trasa.  Tag bort skyddsfilmen. 

Tryck klammern hårt mot vägg 
under 3-5 sekunder. 

Rengör underlaget med  
bipackad våtservett.     Montera därefter rören. 
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