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STAMFIXTUR

U-FORMS stamfixtur underlättar och förbättrar installationen av 
synliga värmestammar.

I dag används lättbetongklossar ingjutna i plattbärlagen som montö-
ren borrar sig genom. Vid borrningen blir det lätt skador i undertaket 
som är besvärliga att åtgärda. Använder man U-FORM stamfixtur 
behövs inte lättbetongklossar. 
Man lämnar istället en ursparing i plattbärlaget. Rörmontören kan 
då lätt justera in genomföringen med stamfixturen och det behövs 
ingen avformning på undersidan av bjälklaget.

Fördelar med stamfixturen inkl. fixturhylsor
- Ingen ingjutning av lättbetongklossar.
- Ingen borrning.
- Lättare att justera stammarna mellan våningsplanen.
- Fixturhylsorna tätar för luft, ljud och är brandklassade, ingen   
  eftertätning nödvändig.
- Snygg avgjutning i undertak.
- Vibrationer i stammen dämpas av den åtstramande fixturhylsan.
- Tidsvinster för byggare, målare samt rörmontörer.

För montering behövs
Stämp, stamfixtur samt fixturhylsor (skyddsrör + armaflex).
Fixturhylsorna finns för rör 12, 15, 18, 22 och 28 mm. 
Stamfixturen anpassas till fixturhylsorna med utbytbara stålrör.

Montering
- Fixturplattan behandlas med formolja för att underlätta demon-
  tering.
- Fixturhylsorna kapas vid behov och monteras över fixturrören, 
  ändarna tejpas för att förhindra betong att komma in.
- Fixturen förs upp genom ursparningen och justeras in mot tidiga-
  re genomföring i golvet, sedan låser man fixturen mot undertaket  
  med stämpen.
- När gjutningen är färdig demonteras fixturen och återanvänds till 
  nästa genomföring.
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Rör

Specialfixtur

Rörhylsa

Täckbricka

VÄRME Valvgenomföring
3	 Brandklassad
3	 För ombyggnad med borrade hål  Ø12 RSK 383 35 20
3	 För nyproduktion med ursparningsform Ø15 RSK 383 35 21
3	 Spar arbetsmoment Ø18 RSK 383 35 22
3	 Arbete från bock med stämp utgår Ø22 RSK 383 35 23
3	 Monteras vid rörmontage Ø28 RSK 383 35 24
3	 Anpassad till rörklammer, röravstånd c/c 60 mm
3	 Avstånd rör-vägg 20 eller 35 mm

VÄRME- Valvgenomföring används vid bjälklagsgenomgång för utanpåliggande värmestammar. 
Tätbrickan täcker hålet/ursparningen med överlappning vilket medger förskjutning mellen stam-
men och hålets läge utan att det blir synligt.
VÄRME- Valvgenomföring monteras samtidigt med värmestammen. Rörhylsor skyddar vid pas-
sage av bjälklaget och ingår i takgenomföringen.

Före igenlagning av ursparning / håltagning förspänns 
rörhylsorna och låses med en specialfixtur.
Till igenlagning av ursparing / håltagning används 
cementbruk eller brandmassa. Efter härdning skärs rör-
hylsorna jäms med golvet. VÄRME- Valvgenomföring 
används i kombination med U-form fyrkant, urspar-
ningsform eller borrade hål Ø=110 mm (Dmin=100mm, 
Dmax=130mm). Tätbrickan är av vit, matt plast och 
målas samtidigt med taket. Skarven mellan bjälklag 
och lagat hål döljs av tätbrickan.

Längd rörhylsa: 375 mm
Diameter tätbricka: 200 mm
Djup: 140 eller 155 mm från vägg
Tjocklek: 5 mm
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Måttuppgifter

Montering

Monteringsexempel

Montage vid ombyggnad
(befintlig golvbeläggning kvar)

Förspänn rörhylsorna med 
ca 10 kg vid låsning med 
specialfixturen
För upp stammarna med 
påskjuten valvgenomföring

(Rörhylsorna förkapas vid 
behov)

Värme, valvgenomföring-
en i kombination med:

U-Form, fyrkant

Borrat hål

(Valvgenomföringen 
medger viss förskjutning 
mellan rör - hål)

Täckbricka, golv träs på 
uppifrån innan radiator 
kopplas
(Liknar täckbricka tak)

Täckbricka, golv bestry-
kes på undersidan med 
formmassa och trycks 
ner mot golvet. 
(Skadad golvbeläggning 
täcks av brickan)

Borrhål
(exv Ø110 mm)

Täckbricka, tak

D=100-150 mm

Specialfixtur

250

60

37

18 375

200

155
20

35

60
Brytanvisning
15 mm kan brytas bort

Skador döljs av extra täckbricka
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Ø 110
Ø 75

200

50

U-FORM Rörkrage  Ø 75, Ø 110 avlopp

3	 Rörkrage träs på slätände
3 Spikas fast
3 Gjuts in
3 Avlägsnas
3 Rörände ansluts

Gör det möjligt att ansluta stamledning till ingjutna avloppsrör, utan andra ursparningar eller 
håltagningar.
”Avloppsgrodor” kan göras helt klara inklusive stamgrenrör.
Grenrörets läge låses genom att spika fast rörkragen på formbordet.
Rörkragen har presspassning mot rörändan, samtidigt som den utgör täcklock.
På så sätt skyddas rörets in- och utsida mot betongen.
Både muff och Jetkoppling kan användas vid anslutning.
Igenlagning av kopplingsutrymmet behöver ej utföras vid stam dold i slits.
Finns för rör diam. 75 och 110 mm.
Kompletterad med tre rörhylsor 
diam. 40 mm (fig. nedan), erhålles 
även genomföringar för kall-varmvatten 
och VVC ledningar.
Allt inom ett utrymme av endast
200 x 200 mm !

Ø75  RSK 383 35 37    
Ø110  RSK 383 35 38
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MONTERINGSEXEMPEL
Stamgrenrör med Jet-koppling 
+ hylsor för vattenledningar

Tillbehör: Kort insexhylsa 6 
mm med spärrskaft 1/4”

Stamgrenrör med muff

Montering i plattbärlag

           ingjutning på fabrik                montering avlopp              ingjuten

Sidodragning i bjälklag

Skyddslock
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U-FORM Rörkrage  Ø 100, Ø 125 vent

3	 Rörkrage träs på slätände
3 Spikas fast
3 Gjuts in
3 Avlägsnas
3 Rörände anslutes

Gör det möjligt att ansluta kanal till ingjuten genomföring i vägg eller bjälklag, utan ursparning 
eller håltagning.
Rörkragen har presspassning mot kanalände och hålls därför kvar, samtidigt som den fungerar 
som skyddslock för kanaländen.
Nippel, muff eller svep kan användas vid anslutning mot kanal.
Rörkragen användes i lägen där efterlagning ej behöver utföras för att dölja förtagningarna i 
betongen, exv. i schakt, ovan undertak mm.

50

200Ø 100
Ø 125



9

MONTERINGSEXEMPEL

Sidodragning i bjälklag

Genomföring i bjälklag

Genomföring i vägg
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U-Form är användbar för bjälklags-
tjocklekar mellan 150-250mm.
Efterlagning görs enkelt genom att hål 
för rör tas upp i bottenplattan som träs 
över de monterade ledningarna. 

Isoleringen skjuts ner mot bottenplattan 
och tätar runt rören. Formen fylls och 
täckbricka anbringas mot färdigt golv.
Efter montering fungerar formen 
vattenskyddande genom att förhindra 
ett vattenläckage från rörstammen att 
spridas ut i bjälklaget. 
Eftersom formen är konisk medges 
även utbyte av rör i framtiden utan att 
uppbilning av rörgenomföring behöver 
ske. Formen kan nämligen pga konicite-
ten tryckas upp ur bjälklaget och efter-
lämmna ett färdigt hål för nya ledningar. 
Förberdelser för framtida ledningar kan 
göras med formen.

Ursparingsform speciellt anpassad för rör vid vägg t ex värmestammar (även dragningar för elkabla-
ge, tele, data och liknande).
U-Form reducerar arbetsmomenten för genomföringar från 8 till 3, genom att den samtidigt fungerar 
som efterlagningsform.
Efterlagning sker från översidan av bjälklaget varför stämp och bock ej behövs.
Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker.

Ursparningsform RSK 383 35 35

150100

130190

200

U-FORM Fyrkant
3	 Kombinerad ursparings- och efterlagningsform
3 Spar arbetsmoment
3 Personskydd
3 Arbete från bock med stämp utgår 
3 Förhindrar vattenskador
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Måttskiss

Täcklock i cell-
plast 50 mm

Formdel i 
BS-plast

Bottenplatta i 
BS-plast. Med 
eller utan förstan-
sade Knock out 
proppar 100 150

200

190
130

H = (kapbar)

136

86

Formen kan förlängas med 
ca 30 mm om täcklocket 
vänds och trycks fast.

                Förlängning                                                      Kapning

Vid behov kapas formen med 
täcklock isatt (med borttagen 
markeringsdubb)

1

2

Täcklock

Spik och spikdorn 
medföljer 
alt. skruv och bits

Spikas eller 
skruvas fast ge-
nom bottenplatta 
( 4 st )

Den vertikala raka 
sidan sätts av 
för läget dikt mot 
vägg.
Då passar de 
förstansade hålen 
för värmestammar

U-Form monteras 
på bjälklagsform

U-Form har gjutits 
fast i bjälklaget

Markeringsdubb 
visar läget efter 
gjutningen

Det trampsäkra 
skyddslocket 
tas bort först vid 
rördragning

Läckageindikering i 
form av plastslang 
Ø10 dras genom 
bottenplatta ner i 
slits och mynnar ut 
i badrum, våningen 
under 

Vid rör i slits fylls 
formen ej full med 
betong.
Uppsamlingsskål för 
eventuellt läckage-
vatten erhålls.

Ex på ”Vaskalösning” 
vid rör i slits

Ursparningen gjuts 
igen. Rörskålen kapas
jäms med golvet, 
täckbrickan skjuts ner 
efter golvläggningen

Genom att styra ner 
isolerskålen mot 
bottenplattan tätas 
hålen för röret. Urs-
parningen är nu klar 
för igengjutning

Täckbricka exv. 
Flamko

Bottenplatta 
monteras efter 
rördragning

Flikar vikes åt sidan 
och bottenplattan 
träs över rör och 
skjuts ner mot 
botten

Hel bottenplatta

Bottenplatta sågas 
upp och hål för 
rör skärs upp med 
dosborr

Bottenplattan 
tas upp. Spikar 
avlägsnas. Rör-
mockaren trycker 
ur proppar och trär 
bottenplattan över 
rören. Rördragning 
uppåt fortsätter 
sedan rörhylsor 
monterats.

Förstansad bottenplatta

Rörhylsor 
eller isolerskål som 
skyddshylsa träs på 
rören. Exv. Armaflex, 
Porothen tjocklek 
10-15 mm

Bottenplatta 
förs i läge vid 
rörmontage

6

5

4

3

MONTERINGSANVISNING FÖR U-FORM, FYRKANT.
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Separat förhöjning RSK 792 48 61
En förhöjning ingår i leverans.

Genom att sätta ihop flera förhöjningsringar höjs golvbrunnen 
ytterligare i steg om 15 mm.

Standardbrunn  
155 mm  
170 mm   

185 mm  

för gjutjärnsbrunn   
+ 3 mm tillägg  

Träform: Brunnsfixtur RSK 792 48 60
Plattbärlag: Brunnsfixtur RSK 792 48 62
Förhöjning: RSK 792 48 61

21032

75

H=se tabell

40

BRUNNSFIXTUR
3	 Spar en halvtimmes  arbetstid
3 Inställbara höjder om 15 mm
3 Ger säker förankring
3 Brunnssil automatiskt i våg
3 Betalar sig genom att förhindra felkostnader

Brunnsfixturen är ett oöverträffat hjälpmedel vid fastgjutning av golvbrunnar.
En specialtillverkad fixtur av formstabil plast spikas enkelt fast i bjälklaget/gjutformen i fästvinklar 
vilket utesluter att fixturen flyter upp vid gjutningen.
Hål finns upptagna i sidorna vilket gör att betongen flyter in i fixturen och ger en i det närmaste 
homogen betongförbindning.
Ursparningar i nederkant gör att fixturen kan ställas över armeringen som löper fritt.
Golvbrunnen spänns fast mot fixturen med justerbart spännband.
Genom att använda fixturen får man automatiskt golvbrunnen i våg och slipper kostsamma upp-
bilningar för efterjusteringar.
Slippa justera golvbrunnar sparar stora pengar!
Fixturen passar de flesta golvbrunnar och spygatter i dimensionen 150, oavsett material.

Brunnsfixturen har inställbara höjder: 150, 165 och 180 mm.

Lägg brunnsflänsens tjocklek till fixturens höjder så erhålles färdig höjd golvbrunnssil enl nedan:



13

MONTERINGSANVISNING

När du lossar spännbandet från fixturen:
Tryck tillbaka bandet med tummen samtidigt 
som du viker upp bandlåsningen enligt skiss.

Brunnsfixtur RSK 792 48 62 (för plattbärlag)
för användning vid filigran och kassettbjälklag. (Ingår 1 st Förhöjningsdel RSK 792 48 61, 
inklusive spikexpandrar 5x20mm.

Brunnsfixtur RSK 792 48 60 (för gjutform av Plywood)

Förhöjningsdelarna är byggbara 
med steg om 15 mm.

Urtagen i förhöjningsdelen skall 
vara ovanför förstärkningen.

195 210

  

Förhöjningsdelarna är byggbara 
med steg om 15 mm.

Urtagen i förhöjningsdelen skall 
vara ovanför förstärkningen.

195 210
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SKYDDSLÅDA Cellplast
Lådan används för att gjutas in i betongbjälklag 
då man vill kunna bocka upprören i efterhand. Hål 
borras för rören i gaveln/gavlarna. Efter att rören 
placerats i lådan så fylls den med sand och stängs 
igen med locket. 
Lådan fixeras med hålband mot underlaget så att 
den inte kan flyta upp eller flyttas under betonggjut-
ningen. När rören skall färdigmonteras bryts locket 
upp och rören kan då bockas upp till önskad posi-
tion. Hålet efter lådan gjuts sedan igen. 
Lådan kan beställas i andra mått enligt önskemål 
från kund. 

Ingjutningslådan finns även i 
en homogen variant där det 
är spårat kanaler för rören.
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BOCKSTÖD Vägg
3 Fixerar vattenledning i läge före väggenomgång.
3 Används för KV+VV alternativt KV+VV+VVC.
3 Fästhålen i fixturen är anpassad för väggbricka.

Bockstöd vägg används för att fixera inkommande 
rör till våtrum. Stödet monteras på färdigt valv med 
spikexpander innan eller efter väggen är reglad. 
Hålen passar för väggbockstöd (LK System och 
Uponor). I plåten sitter färdiga skruvhål för vägg-
brickan vilket ger en stadig slutmontering. 

Höjd: 210 mm 
Bredd: 100 mm
Avstånden mellan skruvhålen för väggbrickan är 
100 resp 120 mm. På foten sitter 2 hål, (7 mm) för 
montering mot underlaget. 

Bockstödet kan beställas med andra mått vid behov.

BOCKSTÖD Skyddsrör
Bockstöd av 1,25mm plåt används till elementuppgångar 
eller till rörfördelare(genom att ställa lämpligt antal bredvid 
varandra) vid golvvärme. Stödet fixeras mot filigranbjälkla-
get genom de förborrade hålen.  
Används till 25mm skyddsrör.

Höjd/Djup: 190mm/150mm
Djup/Höjd: 150mm/190mm
Bredd: 80mm

RSK 481 44 29
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SKYDDSRÖR
3	 Av korrugerad PE
3 För utbytbara mediarör ex. vis PEX, mjuka kopparrör
3 Isolerar 0,09 W/mK
3 Levereras i rulle
3 Tål kyla och värme

Dimensioner  Rör dia. Dy / Di Rulle innehållande 

 12 mm 18/13,5 50m 

 15 mm 21/16 50m 

 18 mm 25/20                      50m 

 22 mm 28/23 50m 

 28 mm 34/29 50m -

Dy

Di

SPIKSKYDD
Beskrivning av spikskyddets utförande
Produkten är tänkt att användas för att skydda vattenrör som passerar genom liggande eller 
stående plåtreglar i vägg. Den levereras som en plan plåt och bockas sedan för hand till ett U 
efter perforeringarna. 

Spikskyddet kan fixeras/låsas i regeln med skruv, najtråd eller buntband genom de stansade 
hålen i plåten. Om skyddet skall monteras i stående regel så bryter man ut plåtbiten i bakkant 
på spikskyddet och skruvar fast det i regeln.

RSK 255 54 28
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SAGASTÖD
Stabil brunnsfixtur i plåt som passar till Purus Odenbrunn. Höjdjustering via 3 st. 
skruvar. Går att höjdjustera från 16cm – 23 cm (mått från bjälklag till ovankant 
brunn). Går utmärkt att parera ojämnheter i bjälklaget med höjdjusteringsskruvarna. 
Golvbrunn + brunnsfixtur fixeras enklast med hålband.

RSK 712 95 01

ODENSTÖD
Stabil brunnsfixtur i plåt som passar till Purus Odenbrunn. Höjdjustering via 3 st. 
skruvar. Går att höjdjustera från 16cm – 23 cm (mått från bjälklag till ovankant 
brunn). Går utmärkt att parera ojämnheter i bjälklaget med höjdjusteringsskruvarna. 
Golvbrunn + brunnsfixtur fixeras enklast med hålband.

RSK 712 95 02
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GOLVVÄRMELIST T-formad
Fäster golvvärmerör på exakta c/c avstånd genom att rören snäppes fast i listens urtag för rör.
Ger möjlighet till bra arbetsställningar och snabbt montage med god kvalite.
Listen fästes med fästmärla tv.
Golvvärmelisten finns i tre olika storlekar:

GV 12  för 12 mm rör vid renovering där extra tunna påbyggnader av befintliga golv önskas. 
 C/C avstånd rör 50-250 mm. Standard delning 50 mm.

GV 25 för 25 mm rör, användes framför allt för värme- och kylrör i mark eller betong. 
 C/C avstånd rör 70-400 mm. Standard delning 100 och 250 mm.

Listerna kan tillverkas med önskade c/c avstånd rör samt längder. Standardlängd är 3 m i buntar om 
75 m. Material: Polyeten med hög densitet PEHD, vilket möjliggör användning även i extrem kyla.

GV 12
13

30

9
5025 50

12

GV 25

21

25,3

100100

100

10

32

40

GOLVVÄRMELIST U-formad
Fördelen med u-profil är att den styr ledningen rakt.

GV 16/17 Golvvärmelist för både dim. 16 och 17 rör. Delning 50 mm. L=2,4 m.

GV 17/20 Golvvärmelist där varannat fästhål är 16/17 
 respektive 20 mm. Delning 100 mm per dimension.
 L=2,4 m.

GV 20 Golvvärmelist för dim. 20 mm.
 Delning rör 50 mm.
 L=2,4 m.

För samtliga golvvärmelister är materialet polyeten PEH
 vilket är ett köldtåligt material anpassatför nordiskt klimat.

Även andra delningar kan tillverkas.
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UNIVERSALFÄSTE
Detta fäste kan användas med buntband vilket gör att man kan fästa alla typer av rör. Buntbandet 
monteras i det band som sitter mellan benen under hatten på spiken. Spiken trycks sedan fast i 
cellplasten och röret spännes fast.

Hatten på spiken kan även användas för att skruva i. Detta gör att man kan fästa saker med 
vanlig skruv på cellplast. Sitter fast med 10-13kg i cellplast DS 80, pga ett annat materialval än 
Rörsnäppet sitter den något bättre

Material: PEHD 
Instickslängd cellplast: 95 mm
Hatt: 39 x 34 mm
Total längd: 98 mm
Mängd: 2500 st/kartong

RÖRSNÄPPE
Rörsnäppet är en variant av redan existerande fästspikar. Det som skiljer denna är att den klarar 
av att fästa rör 16-20 mm i samma fäste. Vidare så sitter den fast med 9-11kg vertikal dragkraft i 
cellplast DS 80, vilket är låg kvalitet av cellplast.

Material: PEHD 
Instickslängd cellplast: 95 mm
Hatt: 39x34 mm
Total längd: 111 mm
Mängd: 2000 st/kartong

FÄSTMÄRLA 
Fäster rör och golvvärmelist mot underliggande 
värmeisolering. Extra långa ben med fyra par 
hullingar för god infästning.

Material: PEHD
Förpackning: 100 st/påse, 4000 st/kartong.
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RÖRSTÖDSBÖJ
3	 För rördimension 12 och 20 mm 
3 Snäppes fast på röret 
3 Behöver inte träs på rör
3 Ger snäv böj nära vägg
3 Skyddar rör vid golv
3	 Kan placeras varsomhelst på röret

Rörstödsböj användes där snäva böjar öns-
kas exv. vid uppgång ur golv mot fördelare. 
Brytning mellan rörkoppling undviks därmed 
och läkagerisk minskar.
Hylsan runt röret skyddar det vid golvgenom-
föringen och minskar risken för skador vid 
städning, påkörning mm.
Fixturen på bild till vänster passar till Rör-
stödsböj 20 och tillsammans ger de exakta 
centrumavstånd anpassade till fördelarens 
kopplingar.
Fästörat medger fastspikning av Rörstödsböj 
för fixering.

Montage: Rörstödsböj snäppes fast över 
röret där böjen önskas.

RÖRSAMLARE
Användes för att samla och hålla fast slangar inför anslutning till fördelare.
Konstruktionen medger fastlåsning av slang med samma c/c avstånd
som fördelarens anslutningar. 
Fastlåsning sker med regel vilken skjuts fram och låser fast slang en efter en i urtag 
anpassade till tillopp- respektive returanslutning fördelare.

Efter ingjutning av rörsystem lossas Rörsamlaren genom att skjutreglarna avlägsnas, 
varefter den kan återanvändas.

Längd: 400 mm
Bredd:  80 mm
För 8 slingor c/c 50 mm

Material: Polystyren SB
Färg: Vit

Förpackning: 
Dim Antal
12 200 st/kartong
20 300 st/kartong (19 kg)

Finns för rördimensionerna:
Dim Radie
12  50
20 80
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50

25

150

30

25

30

7,5

25

U-FORM Elgenomföring
3	 För plattbärlag ex. vis filigran
3	 Tar upp förskjutningar/fel
3	 Håltagning utgår
3	 Ingen efterlagning
3	 För 5 st VP-rör

Elgenomföringen har 5 st öppningsbara hylsor genom plattbärlaget i en enhet.
Den hylsa/hylsor som önskas utnyttjas öppnas genom att VP-röret trycks genom knock-out proppen 
och hylsan.
Ej utnyttjad hylsa fylls igen när övergjutningen 
av plattbärlaget sker.
Eftersom öppnad hylsa endast har ett spel mot 
VP-röret på 0,3 mm och resten av hylsorna är 
slutna , kan betongen ej rinna ut vid övergjut-
ning.
Håltagning, borrningsarbete och efterlagning 
utgår helt!
Elgenomföringar kan läggas på rad i serie eller 
bredvid varandra långsides efter behov. 
Den i plattbärlaget synliga ytan av matterad plast ytbehandlas lika takytan i övrigt.
Elgenomföringen är utformad så att den ej kan trampas ur bjälklaget.
Speciellt anpassat täcklock finns som 
återanvändbart skydd vid ingjutning av elgenomföringen vid plattbärlagets tillverkning.

Material
Slagfast polystyren

Färg
Vp 16: blå
Vp 20: /röd

Förpackning
Vp 16: 400 st/kart./17 kg
Vp 20: 300 st/kart./22 kg 

Vp 16 = 4 st Ø16 + 1 st Ø25

Vp 20 = 4 st Ø20 + 1 st Ø25

70

30

170

35

30

35

7

30

Vp 16 Vp 20

70/
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TÄCKBRICKA Rund
3	 För ombyggnad med borrade hål t ex ROT
3	 Spar arbetsmoment
3	 Arbete från bock och stämp utgår
3	 Monteras på ventilationsrör
3	 Ingen efterlagning

Ett sortiment av täckbrickor för kanalgenomgång i bjälklag och väggar för bl a ROT-sektorn.
De ringformade täckbrickorna träs på kanalerna vid montage, alternativt efteråt genom att knäcka 
brickan vid brytanvisningen, bända isär kanterna och trycka brickan över kanalen (enligt bild 
nedan). Brickan kan fixeras med medföljande lås.
Brickans material är halvstyv matterad övermålningsbar vit polystyren.
Brickan kan limmas, spikas, skruvas eller gjutas fast. Vid trånga montage kan brickan enkelt 
klippas till passande form.
Vid borrade hål t o m 160 mm i bjälklag användes täckbricka som efterlagningsform vid igensätt-
ning av genomföring.
Täckbrickan hålls därvid fast mot bjälklagets undersida med hjälp av stöttor.
Vi kan även leverera specialdimensioner enligt Ert önskemål.

Täckbrickan kan fås i följande standarddimensioner:
Hål  Användning  Yttre diam. Ant./förp.

Ø 80 Ventilationskanal Ø 130 20 st
Ø 100 Ventilationskanal Ø 170 20 st
Ø 125 Ventilationskanal Ø 195 20 st
Ø 160 Ventilationskanal Ø 230 20 st
Ø 200 Ventilationskanal Ø 280 20 st
Ø 250 Ventilationskanal Ø 330 20 st
Ø 315 Ventilationskanal Ø 395 20 st
Ø 400 Ventilationskanal Ø 508
Ø 500 Ventilationskanal Ø 630
Ø 630 Ventilationskanal Ø 760

Även andra håldiametrar kan levereras.

Montage i efterhand
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TÄCKBRICKA Avlopp
3	 För ombyggnad med borrade hål t ex ROT
3	 Spar arbetsmoment
3	 Arbete från bock och stämp utgår
3	 Monteras på avloppsrör
3	 Ingen efterlagning

Ett sortiment av täckbrickor för rör- och avloppsgenomgång i bjälklag och väggar för bl a 
ROT-sektorn.
De ringformade täckbrickorna träs på rören vid montage, alternativt efteråt genom att knäcka 
brickan vid brytanvisningen, bända isär kanterna och trycka brickan över röret/kanalen.
Brickans material är halvstyv matterad övermålningsbar vit polystyren.
Brickan kan limmas, spikas, skruvas eller gjutas fast. Vid trånga montage kan brickan enkelt 
klippas till passande form.
Vid borrade hål t o m 200 mm för avlopp genom bjälklag användes täckbricka som efterlagnings-
form vid igensättning av genomföring.
Täckbrickan hålls därvid fast mot bjälklagets undersida med hjälp av en konande gaffel som 
trängs fast över röret under brickan.
Låsgafflarna är utförda i plywood för avloppsdiameter 110 och 75mm (MA-avloppsrör).

Låsgafflarna kan återanvändas.
Täckbrickan kan fås i följande standarddimensioner:

Hål  Användning  Beställningsnr.  Yttre diam.

Ø 75 Avlopp RSK 383 35 45 Ø180
Ø 110 Avlopp RSK 383 35 48 Ø180
Ø 70      Fjärrvärmerör  Ø110
Ø 75 Golvbrunn RSK 383 35 44 Ø260   
Ø 75 Låsgaffel RSK 383 35 50
Ø 110 Låsgaffel RSK 383 35 51

Även andra håldiametrarkan levereras för 
t ex tubrör och isolerade rör

Montage i efterhand

Låsgaffel

Täckbricka

Ø 75
Ø 110

Ø 75
Ø 180

Ø 260
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