Monteringsanvisning Safe
Klinker med limfläns

Purus Safe skall installeras där risk för
oönskat vattenutsläpp föreligger. Purus
Safe plastmatta och Purus Safe klinker med
klämring kan gjutas in i betongbjälklag eller
monteras i träbjälklag.

Purus Safe skall installeras där risk för
oönskat vattenutsläpp föreligger. Safe klinker
med limfläns kan gjutas in i betongbjälklag
eller monteras i träbjälklag.

För att ansluta plastmatta/brunnsmanschett
skall Puruskniven användas (se anvisning
Puruskniv). Purus Safe plastmatta och Purus
Safe klinker med klämring är tillverkade av
PP-plast och skall ej limmas. Observera:
vid installation av Safe klinker med klämram
måste ram och sil centreras så vattenlåsinsatsen går att ta ut.
Golvet kring översvämningsskydd Purus Safe
behöver inte utföras med fall.

Skötsel
Vattenlåsinsatsen tas upp och försiktigt spolas ren, dela inte insatsen. Vid återmontering
smörj gummipackningen med tvål och tryck
vattenlåsinsatsen på plats. Se till att insatsen trycks ner tills alla 3 ”vingarna” är nere i
brunnen.

Ritning
Plastmatta och klinker med klämring

Sätt klinkerplattorna i klinkerfix och anslut till
klinkerramen, 6 mm hög. Dräneringshålen i
sargen ska inte tätas med silikon eller liknande. Eventuellt tätskikt skall läggas över och
klistras på den breda anläggningsflänsen.
Purus Safe klinker är tillverkad av ABS-plast
och kan limmas.
Golvet kring översvämningsskydd Purus Safe
behöver inte utföras med fall.

Skötsel
Vattenlåsinsatsen tas upp och försiktigt spolas ren, dela inte insatsen. Vid återmontering
smörj gummipackningen med tvål och tryck
vattenlåsinsatsen på plats. Se till att insatsen trycks ner tills alla 3 ”vingarna” är nere i
brunnen.

Ritning
Klinker med limfläns
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Monteringsanvisning Safe
Plastmatta och klinker med klämring

Installation instructions Safe
Vinyl and tiles with clamping ring

Installation instructions Safe
Tiles with gluing flange

Purus Safe should be installed where there
is a risk of undesired water leakage. Purus
Safe for vinyl and tiles with clamping ring can
be cast into concrete or installed in wooden
joists.

Purus Safe should be installed where there is
a risk of undesired water leakage. Safe tiles
with gluing flange can be cast into concrete
or installed in wooden joists.

To connect vinyl flooring/drain sealing collar,
use the Purus knife (see Purus knife instructions). Purus Safe vinyl and tiles with
clamping ring are manufactured from PP
plastic and should not be glued. Note: when
installing Safe tiles with clamping frame, the
frame and grating must be centred so the
water trap insert can be removed.
The floor around the Purus Safe overflow
waste outlet does not need to be sloped.

Maintenance
Carefully remove the water trap insert and
rinse clean, do not take the insert apart. To
reassemble, grease the rubber gasket with
soap and press the water trap insert into
place. Ensure that you push the insert until all
3 ”wings” are in the gully.

Drawing
Vinyl and tiles with clamping ring

Place the tiles into adhesive and attach to the
tile frame, 6 mm high. The drainage holes in
the rim should not be sealed with silicone or
similar. When using a waterproofing membrane, it should be laid over and glued to the
wide flange. Purus Safe tiles are manufactured from ABS plastic and can be glued.
The floor around the Purus Safe overflow
waste outlet does not need to be sloped.

Maintenance
Carefully remove the water trap insert and
rinse clean, do not take the insert apart. To
reassemble, grease the rubber gasket with
soap and press the water trap insert into
place. Ensure that you push the insert until all
3 ”wings” are in the gully.

Drawing
Tiles with gluing flange
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