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B – Dränageböj ansluten via tomrör
Anslut tomröret med bälgmuffen mot skåpets drä-
nagestos. Bälgmuffen får inte deformeras så att 
eventuellt läckagevatten hindras. Anslut därefter 
dränageböjen till tomröret. Tänk på att röret ska 
bottna i dränageböjen, ca 20 mm djupt. Fixera där-
efter dränageböjen på lämplig plats mot väggregel. 
Använd de två medföljande montageskruvarna i 
valfria infästningshål. Se till att tomröret förläggs 
med fall i hela dess längd mot utloppet samt att 
tomröret klamras.

Dränageböj ansluten via tomrör.

C – Sammankoppling av dränagerör
Sammankoppling av dränageledningar från två 
skåp är möjligt. Bilden nedan visar side-by-side 
montering men sammankoppling av dränageled-
ningar kan också ske vid åtskilda skåp. Använd 
LK Dränagesats 25 duo. Fixera därefter dränage-
böjen på lämplig plats mot väggregel. Använd de 
två medföljande montageskruvarna i valfria in-
fästningshål. Se till att tomröret förläggs med fall 
i hela dess längd mot utloppet samt att tomröret 
klamras.

Sammankoppling av dränagerör.

LK Dränageböj V2 komplett ingår i LK:s Instal-
lationsskåp.

Montera skåpsdränage
Dränageutlopp från skåp med tappvattensinstalla-
tion ska alltid mynna ut i utrymme med vattentätt 
golv. 
Undantag: skåp som placeras i trapphus kan ha 
läckageindikering som mynnar i trapphuset på ett 
vattentätt eller vattenavvisande golv. Undantaget 
gäller inte för enbostadshus.

Dränageutlopp från skåp med installation för vär-
mesystem kan mynna ut från väggytan under skå-
pet i rum där man normalt vistas och ett eventuellt 
läckage enkelt kan upptäckas.

Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör 
och intillliggande vägg eller golvets tätskikt inte 
vara mindre än 60 mm. Läckageindikering får inte 
placeras i plats för bad eller dusch.

Olika montage av dränageböjen är möjliga:

A – Dränageböj direktansluten mot skåpets 
utloppsstos
Dränaget utmynnar från väggytan under skåpet. 
Anslut dränageböjen direkt mot skåpets utlopps-
stos efter att alla skåpsgenomföringar och tätnings-
pluggar är monterade.

Fixera därefter dränageböjen på lämplig plats mot 
väggregel. Använd de två medföljande montage-
skruvarna i valfria infästningshål.

För skåp monterat utanpå vägg mynnar dränage-
böjen ut i sockelns förborrade hål. 

Dränageböj direktansluten mot skåpets utloppsstos mynnar 
i samma rum som skåpets serviceöppning allternativt i rum-
met bakom.

LK Dränageböj V2 Komplett
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D – Montering av utloppsbricka
Montera väggskiva med håltagning för dränage-
böjens utloppsrör. Håldiameter ca 26 mm. Anslut 
eventuellt tätskikt enligt tätskiktsleverantörens 
anvisningar. LK Tätningsmanschett kan tillhanda-
hållas av LK Systems, men tätskiktsentreprenören 
skall utföra montaget samt ansvara för att tätskik-
tets vidfästningsegenskaper enligt branschreg-
lerna från Byggkeramikrådet (BBV), GVK (Säkra 
Våtrum) eller Måleribranschens våtrumskontroll 
(MVK).

Efter utfört montage av väggbeklädnad ska läng-
den på dränageböjen fräsas ner med LK Dräna-
gefräs V2. Alternativt kan dränageböjen kapas till 
lämplig längd med t.ex. ett bågfilsblad. Beakta så 
att ytskiktet inte skadas. Lämna kvar 2-3 mm av 
utloppsröret utanför väggens yta. I rum med tät-
skikt på vägg lämna kvar 6-9 mm. 

Montera LK Utloppsbricka V2 i utloppsröret. För 
ett exklusivare utseende kan LK Utloppsbricka V2 
Krom beställas som tillbehör.

Montage av LK Utloppsbricka V2.

Tillbehör 

LK Utloppsbricka V2 krom RSK 188 26 14.

LK Dränagefräs V2 1882615.
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