BENDERS TAK I VENTILATION & GENOMFÖRING

MONTERINGANVISNING

För avloppsluftning till betongtak
Benders Avloppsluftare i betong Palema/Carisma används vid avloppsluftning genom yttertak. Avloppsluftaren
är inte ställbar, men den är justerbar under taket genom en flexibel plastslang. För en komplett Avloppsluftare i
betong krävs en betongdel för genomföring och en förpackning med kragrör och flexirör.
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Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör
Palema - art nr 0501.. (betongdel) och 0610.. (krag- och flexirör)
Carisma - art nr C501.. (betongdel) och 0610.. (krag- och flexirör)

Monteringsanvisning
1. Ta bort den takpanna inom vars yta takgenomföringen
skall utföras. Beakta frigång mot takstol och dylikt.Ersätt
(provisoriskt) med genomföringspanna.
2. För ned genom hålet kragröret, så att det ”landar” på
underlagstaket. Rita av kragrörets invändiga kontur på
underlagstaket.
3. Ta bort genomföringspannan. Lägg den lösgjorda håltagningsmallen över den markerade konturen. Rita av för
håltagning D 136-142 mm.
4. Gör håltagningen i underlagstaket* eter markeringen
(D 136-142 mm).
* Vid underlagstak av folie, duk, flerskiktskartong eller
board tunnareän 4,0 mm monteringsdäcket Rififi.
5. Skruva fast Underbeslaget. (Obs! Skruvarna skall ej
dessförinnan lossas.) Kontrollera gummiläppens tätning
mot underlagstaket.
R. Anslutning till framdragen luftningsledning kan nu
ske. Flexiröret får ej monteras så det står vatten i röret.
Flexiröret får böjas max 45° mot framdragen luftledning.
Säkrat med förankringsbojan! Vi montering av adapter
110/75 mm och flexirör, säkerställ att inte vattensamlingar kan uppstå.
6. Färdigställ slutligen yttreltaktäckningen genom att
placera genomföringspannan, dessförinnan kompletterad
med tillhörande Kragrör.
Gör så här:
Ställ kragrörets storända på ett hårt underlag. Vänd
genomföringspannan upp och ned samt pressa den ner, så
att dess betongstos bottnar i kragröret.

Denna förpackning innehåller:
1 st Underbeslag
Inkl 8 st förmonterade skruv RXSL 5x20 med flexibelt
anslutningsrör Dy 110 mm och förankringsboja.
1 st Kragrör
Färg: se i förpackningen
Monteringsanvisning
Håltagningsmall
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Avloppsluftaren i denna förpackning får
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Avloppsluftaren i denna förpackning får användas endast
för luftning av spillvattensystem. Montering skall utföras
enligt vidstående monteringsanvisning. Ingående komponenter får ej förändras, utbytas eller på något sätt kompletteras.
Tillverkare: Fretom AB
Tel: 035-385 50
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