När PEX-RÖRET är kopplat/anslutet

Sätt på stosen på PEX-RÖRET

Utför tätning enligt figur 3, 4, 6, 7 och 8 på föregående sidor.
Figur 5 ersätts av fig. C på denna sida.

En vass hålkant kan skada PEX-

limmas mot aluminiumplåten.

RÖRET. Fasa därför hålkanten under
innan detta kopplas/ansluts.
A skåpsbotten
B
Anslut PEX-RÖRET innan stosen

Lyft upp stosen så högt det går på röret, ”vik” den och
C applicera
en sträng lim på stosens plana undersida.
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Mät rörens diameter.
Hålens diameter bör vara 4 mm
större än rörens diameter.

= silikon
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Placera halva tätningsbandets
bredd upp på röret och halva
ut på aluminiumplåten.
Tryck fast!

Aluminiumbotten och Stosett®–
avslöjar läckage och förhindrar vattenskador.

Markera hålens läge i skåpet.
Borra hål i aluminiumplåten och
skåpets botten i ett moment.
Montera skåpet på plats.

Sätt ner stosen mot aluminiumplåten med lätt hand.

RADONiX tätningsband
1 st
110 mm + 1 st 75 mm
1 st
110 mm + 1 st 45 mm
2 st	 
75 mm		
2 st	 
65 mm		

7

STOSETT tätningsstos
1 st
70-80 mm
1 st
45-55 mm
2 st
21-26 mm
2 st
15-19 mm

Vid andra rördimensioner vänligen kontakta
Stosett AB, info@stosett.se

vit mjuk PVC
vit mjuk PVC
vit mjuk PVC
vit mjuk PVC
Rubberfix, 50 ml, transparent, vattenfast
Silikon, 40 ml, transparent

Täta skarven mellan aluminiumTäta mot röret med det grå
botten och skåpets sidor och rygg
tätningsbandet.
med silikon. Täta även aluminiumbottens innerhörn och skarven
mellan skåpets sidor och rygg.
Om avfallssortering,
genomföring för diskmaskin eller motor
Innehållsförteckning:
för elektrisk push
monterats i skåpets botten
skall även detta tätas med
silikon. Jämna av silikonet
med ett fuktat finger.
*Ytor som skall limmas eller
tätas, skall vara rena och
dammfria.

Monteringsanvisning steg för steg.

Limma en sträng på stosens plana
undersida med Rubberfix.
Limsträng = en tändstickas tjocklek.
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Kontrollera att limmet möter både
stos och aluminiumplåtens för
djupningar.
Komplettera med lim om så behövs.

butylgummi
butylgummi
butylgummi
butylgummi
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