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MAPEI MONTERINGSANVISNING FÖR VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

Inledning

Med väggnära golvbrunn avses golvbrunn monterad < 200 mm mätt från ytterkant
brunnsfläns till väggens tätskikt. Denna montering kräver att golvbrunn och tätskikt är
provade och godkända tillsammans. Se branschgodkännande för “Golvbrunnar avsedda
för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”.

Förutsättningar

Denna anvisning är en bilaga till Certificat SC0056-19, SC0057-19 och våra
monteringsanvisningar – Mapei System Mapeguard WP 90 och WP 200.
Den visar endast hur du ansluter våra system mot I-DRAIN Linear Line.
Brunnen kan vara monterad mot golvbjälklag och väggar av skiv- och/eller
massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av
Mapei’s system mot väggnära golvbrunn så måste du använda och följa respektive
monteringsanvisning.
Då golvbrunnen är installerad i bjälklaget så är det inte möjligt, och heller inte riktigt,
att den som installerar tätskiktet också ska ansvara för att kontrollera och godkänna
att golvbrunnen är monterad enligt leverantörens monteringsanvisning samt att man
följt Säker Vatteninstallation. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat
golvbrunnen har följt leverantörens monteringsanvisning och Säker Vatteninstallation.
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Checklista innan start

Kontrollera att brunnen är ren och fri från sådant
som kan försämra vidhäftning.
2. Kontrollera att brunnen är monterad i nivå
för tätskiktet.
3. Kontrollera att brunnens lutning inte är mer än
2 mm från vågrätt - mätt från centrum till
ytterkant brunnsfläns.
4. Kontrollera att golvfallet är korrekt och utan svackor.
5. Om och vid avvikelser - informera, åtgärda eller
skriv en avvikelserapport.

3 Montera Mapeguard WP 90 eller
Mapeguard WP 200 på vägg

1.

Montera folien på väggen enligt valt system;
Mapei Mapeguard WP 90 eller
Mapeguard WP 200.
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2a Montera I-DRAIN brunnsmanschett

4 Montera Mapeguard WP 90 eller
Mapeguard WP 200 på golvet

Vik ut tätskitsfolien och tryck ut det i hörnerna
och mot väggen. Om önskat, markera vinkeln
mot väggen.
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Montera folien på golvet enligt valt system.
OBS! Ingen folieskarv på brunnsmanschetten.
Montera 1 våd i taget och starta vid brunnen.
Spara ca 1 cm från väggen för att inte riskera att få
hålkäl. Gnid fast våderna med en plastspackel med
rundade hörn eller liknande.
Börja från mitten och gnid ut mot kanterna och forma
ned våden ordentligt vid och mot golvbrunnen.
Var noga så det inte bildas luftblåsor.

2b Montera I-DRAIN brunnsmanschett

5 Kontroll innan plattsättning

Applicera Primer Eco på underlaget och låt torka.
Därefter, applicera Mapeguard WP Adehsive
med roller eller pensel på de ytor som den
fabriksmonterade tätskiktsmanschetten täcker.

Ta bort kakel blocket av frigolit och kontrollera
tätskiktet på insidan av brunnen innan plattsättning.
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2c Montera I-DRAIN brunnsmanschett
Använd en plastspackel med rundade hörn eller
liknande för att gnida fast. Var noga så det inte bildas
luftblåsor eller hålkäl i golv-väggvinkeln.

2c

5

