
Wirsbo Tappvatten
Montering slitsbotten

Flik 6:103
Sep 2002

 Montera lådan i slitsen. OBS! Då rören fi x e ras 
i slitslådan för upptagande av rörens längd ut -
vidg ning skall slitsbottens  infästning di men -
si o ne ras för en last av 1400 N.

 Montera genomföringarna med packningen 
från slitsbottens insida och dra åt med muttern 
på lådans utsida.

 T-rör skall fixeras på varje plan för att 
rörets längutvidgning ej skall fortplanta 
sig. Rörklammer väljs ur vår sortimentlista
efter rördimension. Fäste för fi x e rings klam mer 
“gängbult“ in fäst nings lä get bestäms av  T-
rörs di men si on. Håll T-röret i nivå med den 
utgångshöjd som röravsticket skall ha ur slitsen.
Skruva fast gängbultarna 10 mm un der och över 
T-röret. Det är viktigt att gängbultarna fi xeras 
rätt då man ej kom mer åt att ändra läge när T-
röret är monterat.
 

 Montera rörklammerdel med mutter på gäng-
bulten, anpassa klammerläge mot hål i slits bott ens 
genomföringar, lås klammer med kon tra mut ter. 
Kontrollera nu att T-röret kan skjutas in mellan 
monterade rör klam mer del. 

 Anslut skyddsrör, samt ev mediarör sam ti digt. 
Tryck in skyddsrören tills de bott nar i genomför-
ingarna.
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Uponor Wirsbo AB  Lokalkontor: 
Box 101 Telefon 0223 380 00 Borås 033-13 70 00 Härnösand 0611-155 10
730 61 Virsbo Telefax 0223 387 10 Malmö 046-70 65 90 Målerås 0481-311 68 
 www.wirsbo.se Skellefteå 0910-501 30 Stockholm 08-630 02 40

Wirsbo-PEX©-rör är ett registrerat varumärke tillhörande Uponor Wirsbo AB, Sverige. Pro-
dukterna som beskrivs i broschyren är därmed allmänt skyddade av Patentmyndigheterna 
världen över. Företaget förbehåller sig rätten till ändring av specifi kationen av ingående 
komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling, utan 
föregående meddelande.

 Kapa mediarör som kommer nedifrån till rätt 
längd genom att hålla T-röret mellan de infästa 
klam mer halvo rna.

 Montera genomföringstätningarna mel lan rör 
och genomföring. 

        
 Anslut T-rör till mediarör som kom mer nedifrån 
samt anslut me dia rör som kom mer uppifrån till 
T-rör. Fixera rören ge nom att montera på de yttre 
klam mer halvo rna.

 Anslut utloppsrören på T-rörens av stick.

 Montera tätning för läck in di ke rings rör och 
läck in di ke rings rö ret i tätningen. Efter att väggens 
ytbeklädnad är klar monteras vägg bricka. Använd 
vägg brick or typ god kän da för PEX-rör.     
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