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Fastsättning:
Monteringsramen kan fästas på en bakvägg, sidovägg, eller skiljevägg. 
Eventuella fästpunkter som kan punktera tätningskiktet ska vara vattentäta.

Monteringsanvisning
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Denna produkt er typ-godkänd:
RISE C900614

GROHE Deutschland 
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica
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Våtzon 1
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2 x 12,5mm

Tekniska data
Flödestryck: min. 0,5 bar

rekommenderat 1 – 5 bar
Driftstryck: max. 10 bar
Provtryck: 16 bar

WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen placerad i ett 
vattentätt utrymme med läckageindikering.
Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där 
utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med 
golvavlopp eller med vattentätt golv.
Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil.
Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. 
Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, 
mögelresistent och åldringsbeständigt.

Ø10mm

13mm 13mm
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Måttet mellan avloppsavsättning och väggens tätskikt inte får understiga 60 mm.

1 238 558
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6 Fastsättning:

Monteringsramen kan fästas på en bakvägg, sidovägg, 
eller skiljevägg. 
Eventuella fästpunkter som kan punktera tätningskiktet
ska vara vattentäta.

Vattentäta genomföringar i våtrum
Avloppsröret från klosett och bultar för fastsättning av vägghängd klosett ska tätas.
Manschetter o.d. som tillhör det valda påstrykningsmembranet ska användas.

Golvmaterial ska vara massivt, gjutet eller utfört med skivor på reglar och så beskaffat att WC-fixturen står stadigt.
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Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion 
som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på 
säkervatten.se. Skruvinfästningar i våtzon 1 får inte göras enbart i golv-eller väggskiva.
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Skyddsrör med YD 25mm ska användas tillsammans med medlevererad genomföring/tätning. Mediaröret ansluts mot
R15 (1/2") utvändig gänga med koppling enligt mediarörets monteringsanvisning. CE godkända medierör I Ø12/Ø16mm med 
skydddsrör YD 25mm kan användas. Dimension tillkoppling avstängnings-ventil: R15 (1/2") utvänding rörgänga.
Täthetskontroll av röranslutningarna ska utföras efter installationen.
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Påkoppling av klosettskålen Klosettskålen som används 
tillsammans med GROHE Rapid SL ska ha mått enligt
SS-EN38.

1

Täthetskontroll av spillvattenrören ska utföras genom
okulärbesiktning.
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