Monteringsanvisning för väggnära montage
Schönox WetStop - BLÜCHER WaterLine 395
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1. Montera duschrännan i trä- eller betongbjälklag
enligt BLÜCHERs installationsanvisning.
Kontrollera att placering och höjdläge är enligt
anvisning, samt att rännan är monterad vågrätt. Vid
montering i träbjälklag erfordras 12 mm spackel vid
brunnskanten.
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2. Demontera klämramen och rengör duschrännans
flänskant och klämram noggrant med t ex röd Tsprit.
Montera brunnsmanchetten MG-L så att den är centrerad över duschrännan. Om så är möjligt ska brunnsmanschetten vikas upp 50 mm på väggen. Var mycket
noggrann med att blåsor eller veck undviks.
Mät upp första våden av Schönox WetStop folie så att
den kan vikas upp på väggen 50 mm.
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3. Mät ut första folievåden, den som ska monteras vid
duschrännan. Applicera WetStop 2 comp-limmet runt
ytterkanterna och på brunnsmanschetten, och fintanda ut limmet jämnt med limspridare 6103 på hela
brunnsmanschetten. (Ej nödvändigt över brunnshålet.)
Applicera Schönox WSA-limmet över den övriga golvytan där första folievåden ska monteras.

forts.
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4. Rolla ut Schönox WSA-lim på övriga golvytan och
vägguppvik och montera första våden. Lägg till så att
det blir 50 mm uppvik. Gnid ut ytan noggrant med en
Gnidde.
Mät upp och kapa till Tätband KL/SH så att det kan
monteras utmed golv- väggvinkeln i övriga utrymmet.
Mät upp resterande våder av Schönox Wetstop-folien
så att våderna överlappar tätbandet i golv-väggvinkeln med ca 50 mm.
Rolla med Schönox WSA lim och montera våderna en
efter en. Gnid ut ytan noggrant.
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5. Montera klämram: Lägg klämramen över duschrännan och hitta dess säte. Renskär folien på insidan av
klämramen. Markera och klipp hålen med hålpunch
eller dylikt. Skruva fast klämramen genom att korsdra
skruvarna så att det blir jämn belastning.
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6. Montera innerhörn och försegla alla innerhörn/
skarvar med Schönox HA noggrant. Se bild.
Följ därefter Schönox monteringsanvisning för våtrum.
Godkänd tätskiktskombination:
• BLÜCHER WaterLine 395 med klämram och justerbar klinkerram enligt TG 0094-05
• Schönox Wetstop Folie och Schönox Wetstop Brunnsmanschett
Godkänd monteringsanvisning uppdateras kontinuerligt:
• www.sakervatten.se
• www.bkr.se
• www.gvk.se
• www.blucher.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar
produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.
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