
 

 
 
    Monteringsanvisning I-Drain Manschettring 
    med Zebra System F1. 
 

 
Faluplast Flexibrunn med silpaket RSK 711 3607 // NRF 451 6207 
Faluplast Flexibrunn utan silpaket RSK 711 3618 // NRF 451 5955 
 

Faluplast Förhöjningsring 15mm RSK 713 3832 // NRF 451 6203 
Faluplast Förhöjningsring 25mm RSK 713 3833 // NRF 451 6206 

 
Denna produkt säljs som ett tillbehör till ovan nämnda produkter. 
Med produkterna i system Faluplast Flexibrunn medföljer monteringsanvisning för 
respektive produkt som ska följas. (Kan inte kombineras med andra produkter) 
 
 

Allmänna anvisningar: (www.faluplast.se) 
 

I-Drain Manschettring ersätter golvbrunnsmanschetten och är avsedd att användas 
tillsammans med tätskikt av gällande system. 
 
1. Golvbrunnen ska vara monterad enligt Faluplast Flexibrunns monteringsanvisning  
 fram till avsnitt ”Montering av Golvbunnsmanschett” börjar 
 

2. Försäkra dig om att brunnen är korrekt monterad.  
 

3. Montera den medföljande special o-ringen i brunnhus/förhöjningsring, 
 se röd pil. 
  

 Använd alltid o-ring mellan klämring och brunnhus/förhöjningsring! 
 

4. Kontrollera att I-Drain Manschettring här hel och oskadad. 
 

5. Montera I-Drain Manschettring i rätt läge, se röd ring i fig 2 
 Ev. kan den behöva vridas in i läge. 
 

6. Montera de medföljande specialskruvarna (5st) och drag åt dem  
 Växelvis (diagonalt) tills dess att klämringen ligger plant och               
stabilt i golvbrunn/förhöjningsring. 

 

    Skruva för hand, men momentskruvmejsel. 
 Åtdragningsmoment max 1,0Nm. 
 Använd t.ex. momentmejsel Wera 7440 (Art.nr. 7440)  
 och Phillipsbits 2 (PH2) 
 

Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras! 
 
 
 
 



7. Montera I-Drain Manschettring med Zebra Duk 3,0. 
 

1. Mät ut centrum för brunnen på golvfolien. Klipp ut för Manschettringen i 
golvfolien och säkerställ så att det är minimum 50mm överlapp. 

  
2. Limma fast Manschetten i golvunderlaget med Zebra membran, Stryk ut 

Manschetten ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ att 
inga blåsor eller veck förekommer. 
 
 

3. Limma fast Zebra Duk 3,0 mot golvunderlaget med Zebra membran. Limma 
golvfolien mot klämringsmanschetten med Zebra spärrlim.  
 

4. Se till att överlappet mellan golvfolien och klämringsmanschetten överlappar 
varandra med minst 50 mm. 
 
 

5. Stryk ut golvfolien ordentligt med plastspackel för god vidhäftning och fastställ 
att inga blåsor eller veck förekommer. 
 

6. Försegla överlappet mellan Manschettringen och golvfolien med Zebra 
membran minst 30 mm ut på folien.  
 

 
 
 
 I-Drain Manschettring. Art. Nr: IDMR330. 
 RSK Nr: 711 36 20 
 
 
 
 Kontaktuppgifter I-Drain. 
 
 Försäljning:  +46 733 909 933. Produkt: +46 707 591 108 
 
 www.i-drain.se. info@i-drain.se 
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