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Locket skall sitta kvar till efter ingjutning av golvbrunnen. 
 
Använd inte förhöjningsringar i plast till rostfria brunn-
nar. Förhöjningsringarna av plast passar till golvbrunnar i 
plast och gjutjärn med automatisk klämring. 
 
Det går att kombinera förhöjningsringarna i plast till öns-
kad höjd, använd max 2 ovanpå varandra.  
 
Purus plastsilar passar ej i massaringarna, men de rost-
fria silarna gör.

Golvbrunnen skall placeras i nivå med den golvyta där 
tätskiktet appliceras. Om golvbrunnen av någon anled-
ning inte är i nivå, använd Purus förhöjningsringar vid 
pågjutning alternativt förstärkning av golv för att höja 
brunnens tätskiktsanslutning till korrekt nivå.  
 
Innan du börjar med tätskiktet läs noggrant igenom tät-
kiktsleverantörens monteringsanvisning. 
 
Denna monteringsanvisning gäller alla Purus förhöjnings- 
& massaringar.

Förhöjningsringar plast Automatisk klämring

Ta av locket, bänd försiktigt med en 
spårskruvmejsel under plastfliken 
med ca 45 graders vinkel och tryck 
uppåt för att locket skall lossna.  
 
Locket sitter hårt monterat från 
fabrik för att inget flytspackel eller 
liknande skall tränga ner i golvbrun-
nen under byggtiden.

Klämringen ska inte sitta i sätet på 
golvbrunnen vid montering av för-
höjningsring. Om klämringen sitter 
i, ta bort den och rengör sätet innan 
du sätter i klämringen.  
 
Se sedan till att o-ringen på förhöj-
ningsringen är på plats innan förhöj-
ningsringen trycks ner bottenläget 
på sätet. 

Efter att tätskiktet monterats tryck 
ner klämringen, med den breda 
sidan uppåt, i förhöjningsringens 
säte.  
 
Observera! Vattenlåset sitter i bot-
ten på brunnen och förhöjs inte med 
förhöjningsringarna.
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Mät upp önskad höjd på 
förhöjningsringen. Skruva  
sedan av överdelen. 
 
Kapa underdelen i över-
kant efter behov.

Återmontera. Tryck ihop 
och skruva samman de två 
delarna, kontrollera sedan 
höjden. 
 
Om förhöjningsringen 
kapas för lågt, vrid överde-
len motsols max ett varv. 
Motsvarar 5 mm. Kontroll-
era att överdelen har fäste  
i underdelen.

Purus massaringar förhöjer med 3 mm. Om 
klämringen sitter i sätet, ta ur denna och lägg 
massaringen i sätet på golvbrunnen. 
 
Massaringen “klickas“ ej i sätet på brunnen, 
utan ligger något löst för att massan ska 
tränga ner på sidorna enligt bild. 
 
Purus massaringar kan användas i äldre 
golvbrunnar. Men har golvbrunnen tillverkats 
före 1990 är den inte typgodkända och ska 
alltid bytas.

Använder du Flexi förhöj-
ningsring, använd endast 
ett av de extra inloppen. 
 
Alla extrainlopp är 
pluggade vid leverans. 
Skruva loss pluggen för 
att ersätta med någon av 
Purus snabbkopplingar. 
Låt packningen i inloppet 
sitta kvar. 

Förhöjningsring Flex och Flexi

Massaring i rostfritt stål

Massagolv Plats för rostfri sil

Massaring

Golvbrunn

Förhöjningsringar plast Skruvad klämring

Ta av locket och klämring-
en. Locket sitter hårt mon-
terat från fabrik för att inget 
flytspackel eller liknande 
skall tränga ner i golvbrun-
nen under byggtiden.

Förhöjningsringen skruvas 
ned i golvbrunnen med 
medföljande skruvar. Kont-
rollera att o-ringen ligger i 
rätt spår och att den är hel. 
Observera! O-ringen ska 
bytas ut om den är skadad.
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När monteringen är klar ser 
det ut som på bild 3. Vi re-
kommenderar att brunnen i 
första hand höjs.

3

2 (2)


