
För JAFO Golvbrunnar i plast
Allmänt
JAFO´s golvbrunnar i plast har urtagbart vattenlås, har hög kapacitet och 
ger med sin fastskruvade klämring en säker tätskiktsinfästning.

Material
JAFO´s golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturtålig polypropén-
plast som tål oljor, lösningsmedel, syror m.m. Vattenlåsen kan förekomma 
i färgerna vitt, grått och svart.

Vattenlås till golvbrunnar
Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel eller liknande) 

finns i brunnen. Kontrollera också att tätskiktet är ordentligt fixerat enl 
monteringsanvisningen som tillhör golvbrunnen.

Underhåll och rengöring
JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. 
Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håran-
samling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrun-
nen. Använd ej kemisk propplösare, kaustiksoda eller liknande.

Demontering och montering av vattenlås
För att komma åt vattenlåset, lyft bort silen. Lyft därefter upp vattenlåset enl 
anvisningarna nedan. Efter rengöring smörj tätningen med tvål eller liknande, 
och återmontera vattenlåset. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. 
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. 
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Ovan visas ett urval av olika golvbrunnar i plast från JAFO´s breda produktsortiment.

Drift & Skötselinstruktion
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Pungvattenlås. 

Lyft i vattenlåset handtag. Ta isär 
delarna, rengör dem och sätt ihop 
vattenlåset igen. 

Tätningsring RSK 7140628

RSK  7133858

Vattenlåsinsats. 

Lyft i vattenlåsets handtag och 
rengör vattenlåsinsatsen och golv-
brunnen.

O-ring: RSK 7140622

RSK  7137020

Vattenlåsinsats. 

Lossa insatsen genom att dra tap-
pen / spärren mot centrum av brunn-
nen och dra upp vattenlåsinsatsen.  
Rengör vattenlåsinsatsen och golv-
brunnen.

O-ring: Art nr 0071039

RSK  7137021

Pungvattenlås 86-an

I JAFO 86:an sitter vattenlåset 
nertryckt i klämringen. Lyft i tvärslån 
för att ta upp vattenlåset. Lossa 
skruven i vattenlåset och tag isär det  
och rengör. 

OBS! Vid montering måste de små 
streckmarkeringarna på vattenlåset 
r ik tas mot skruvskal larna på 
klämringen.

Tätningsring: RSK 7140629

RSK  7133867


