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I-Drain “Linear” - väggnära golvbrunn
Monteringsanvisning - Rollat system - PCI VG2001

1. Prima underlaget med PCI Gisogrund, PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund Rapid.  

3. Dra ut limmet med en limspridare till full täckning och pressa fast manschetten. 
    Lägg en extra sträng Bond-lim i golv/väggvinkeln. 

2. Folieflänsen som sitter på brunnen limmas med, PCI Pecitape Bond.

Denna anvisning visar montage av tätskikt mot golvbrunn. För montage av tätskikt i övriga delar av 
utrymmet följ Monteringsanvisning för systemet PCI VG2001.



5. Innerhörn limmas med PCI Pecitape Bond

4. Bandet, PCI Pecitape 100 P limmas med PCI Pecitape Bond på manschetten. 
    I golv/väggvinkeln limmas bandet med PCI Lastogum. 



7. PCI Wadian rollas på vägg och golv i 2 omgångar. Åtgång: 0,20 kg/m2 
    Produkten kan rollas över band och manschetter.

  

6. Bandet i vägg-väggvinkeln limmas med PCI Lastogum, men där bandet överlappar   
    innerhörn används PCI Pecitape Bond som lim

8. PCI Lastogum rollas minst 2 gånger, åtgång: 1,1 kg/m2 (ca 0,6 kg + 0,5 kg/behandling) 

För montage av tätskikt i övriga delar av utrymmet följ Monteringsanvisning för systemet PCI VG2001.
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Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera 
kraftigt, liksom användningsområdet för våra pro-
dukter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer 
i detta datablad. Informationen baserar sig på vår 
nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias 
inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighets-
tester samt själv kontrollera att produkten passar för 
det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig 
att kontakta teknisk support vid användningsområden 
som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under 
rubriken “Användningsområde”. Att använda  
produkten utanför de användningsområden som  

beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan med-
föra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret 
för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller 
felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i 
händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hin-
der av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. 
Alla transaktioner måste följa våra villkor för försälj-
ning och leverans.

Alla senare publikationer ersätter den här utgåvan.
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