
MONTERINGSANVISNING 
 Armaturjonsson Dräneringspaket Enkelskåp

RSK NR 2054966

Förberedelse 
 
Kontrollera att skåpet är monterat efter Armaturjonssons monteringsanvisningar, 
gällande fördelarskåp för tappvatten, värme- och golvvärme. (bifogat med skåpet)

Montering från enkelskåp 

Montera tätningen för  
dräneringen i skåpet.  
Se till att den inte sitter 
snett.

För sedan in skyddsröret 
minst 15mm.  Se till så 
röret inte glider ut.

Kontrollmät så att utlopps- 
pipen vid monterat läge, uppfyller 
branschens krav för avstånd till tät-
skiktets golv och intilliggande vägg. 
Om inte, kapa till rätt längd.   
Vid behov kan det behövas längre 
skyddsrör, så utloppet inte hamnar i 
plats för bad eller  dusch.

När utloppspipen är mon-
terad tillsammans med 
skyddsröret skall den fästas 
i regel tillsammans med 
bifogade montageskruvar. 
För in skyddsröret minst 15 
mm i utloppspipen.

Se till att utloppspipen  
kommer ut genom vägg så 
att tätskikt eller tätmanschett 
kan appliceras enligt gällande 
branschregler. 

När tätskikt och ytbeläggning är 
monterad på vägg och täckbrickan 
skall monteras på utloppspipen, skall 
utloppspipen kapas 2-3 mm från vägg 
därefter skall täckbrickan tryckas på.



MONTERINGSANVISNING 
Armaturjonsson Dräneringspaket Dubbelskåp

RSK NR 2054967

Förberedelse 
 
Kontrollera att skåpet är monterat efter Armaturjonssons monteringsanvisningar, 
gällande fördelarskåp för tappvatten, värme- och golvvärme. (bifogat med skåpet)

Montering från dubbelskåp 

Montera tätningen för 
dräneringen i skåpet. 
Se till att den inte sitter 
snett.

För sedan in skyddsröret 
minst 15 mm.  Se till så 
röret inte glider ut.

Montera skyddsrören från 
fördelarskåpets dränering 
på grenröret. Rören skall 
in  minst 15 mm.Vid behov 
klipp till lämplig längd tänk 
på rören skall vara i fall.  
Montera sista rörbiten.

Kontrollmät från grenröret till utloppspipen så att 
utloppspipen vid monterat läge, uppfyller bran-
schens krav för avstånd till tätskiktets golv och 
intilliggande vägg. Om inte, kapa till rätt längd.   
Vid behov kan det behövas längre skyddsrör, så 
utloppet inte hamnar i plats för bad eller  dusch.

När utloppspipen är monterad 
tillsammans med skyddsröret skall 
den fästas i regel tillsammans med 
bifogade montageskruvar.  
För in skyddsröret minst 15 mm i 
utloppspipen. 



Se till att utloppspipen  
kommer ut genom vägg så 
att tätskikt eller tätmanschett 
kan appliceras enligt gällan-
de branschregler. 

När tätskikt och ytbelägg-
ning är monterad på vägg 
och täckbrickan skall 
monteras på utloppspi-
pen, skall utloppspipen 
kapas 2-3 mm från vägg 
därefter skall täckbrickan 
tryckas på.

Exempel på hur ett montage i 
dubbelskåp kan se ut.  
Vid enkelskåp- ett skyddsrör 
utan grenrör.

 
Verktyg för montage 

• Rörklipp
• Skruvdragare
• Mätverktyg

Täckbricka   
 
RSK nr 2054965

Tätning till skåp för  
dränering 
1 st till enkelskåp 
2 st till dubbelskåp 
 
RSK nr 2054912 

Utloppspip   
 
RSK nr 2054969

Skyddsrör 
1 st  till enkelskåp (350 mm) 
3 st till dubbelskåp (350 mm) 
 
RSK nr 1873670

Grenrör  
Vid dubbelskåp 
 
RSK nr 2054968

Skruv TRT 5,0x80 
 
RSK nr 444 40 50

Innehåll:



ReTherm Kruge AB 
August Barks gata 1 
421 32 Västra Frölunda
Tel: 010-220 02 00
 
info@rethermkruge.se 
www.rethermkruge.se

Var vänlig kontakta oss vid minsta
tveksamhet - vi hjälper gärna till!


