
Monteringsanvisning for KR-sluk i rustfritt stål

Gjelder modellene:
NRF nr. Type Diameter Utløp

(mm) vinkel

340 10 58 KR 75 mm Side
340 10 57 KR 75 mm bunn

Egenskaper
KR-slukene har justerbar topp, også etter innstøping. 
Vinkeljusterbar inntil 10o, høydejusterbar inntil 30 mm.

Bruksområde
KR-slukene er konstruert utelukkende for støpte gulv.
Med mulighet for etterjustering der sluket er innstøpt
skjevt eller for lavt.
Modellen med bunnutløp er også velegnet for 
montasje ved kjerneboring.

Se også våre tekniske sider på www.joti.no for 
oppdatert teknisk informasjon.
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Støpt gulv med toppmembran eller gulvbelegg

Ettermontering i støpt gulv (kjerneboring)

Renhold og inspeksjon
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Støtteben for JOTIs rustfrie sluk og renner
Joti leverer støtteben i plast for fiksering av høyde til endelig 
gulvkote. Gripekloen passer i festeørene på sluket.

Støttebena har hull for fastskruing eller spikring til underlaget.

Min. høyde =   88 mm

Maks. høyde = 202 mm

Distansehylse ➀ =   50 mm

*Maksimalt uttrekk
med 1 distansehylse.
Flere hylser kan 
brukes ved behov 
for større høyde.
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Stopp

0–30 mm
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Måltegninger



Plassér slukrist 
og ramme for 
flislegging.

Lokket og klemringen
fjernes og godkjent
slukmansjett eller 
gulvbelegg monteres.

Deretter plasseres
klemringen. 

Klemringen skrus
fast med hånd-
verktøy.
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9

Slukmansjett eller
gulvbelegg
renskjæres på 
innsiden av 
klemringen.

10

Påfør smøre-
mebranen etter 
produsentens 
anvisninger.

OBS: må smøres 
ned i sluket under 
klemringen.

8

Montasje i støpte gulv med toppmembran
Denne løsningen er basert på bruk av slukmansjett og
smøremembran.

Montasjeanvisning nr. 1

Sluket kan også
forankres til 
underlaget 
med ståltråd.

Sluket tilsluttes
avløpsnettet.
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Gulvet støpes.

Når betongen er herdet
fjernes beskyttelses-
lokket.
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Alt. 1
Bruk Purus støtte-
ben for å oppnå
korrekt høyde til
ferdig gulv.

Støttebena kan
evt. skrus eller 
spikres fast i
underlaget.

Alt. 2
Sluket forankres til
underlaget alternativt
med støp.

Plastdeksel skal sitte
på under støping.
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Sluktoppen 
justeres vannrett
i rett høyde for 
avretting eller 
påstøp.

Tips: Ta tak i 
vannlåsbøylen for
å heve toppdelen.Max 10o avvinkling 

Max 30 mm høydejustering

Beskyttelseslokket 
settes på igjen og 
gulvet avrettes.

6 Kontrollér 
att sluktoppen 

er vannrett!

NB: Rist/ramme 
må sentreres slik 
at vannlåsen kan 
tas ut for renhold.



Påstøp

(A)

6
Sluktoppen 
justeres vannrett
i rett høyde for 
avretting eller 
påstøp.

Tips: Ta tak i 
vannlåsbøylen for
å heve toppdelen.Max 10o avvinkling 

Max 30 mm høydejustering

Plassér slukrist 
og ramme for 
flislegging.

Klemringen skrus
fast med hånd-
verktøy.

9

Slukmansjett eller
gulvbelegg
renskjæres på 
innsiden av 
klemringen.

10

Påfør smøre-
mebranen etter 
produsentens 
anvisninger.

OBS: må smøres 
ned i sluket under 
klemringen.
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NB: Rist/ramme 
må sentreres slik 
at vannlåsen kan 
tas ut for renhold.

Montasje i støpte gulv ved kjerneboring
Denne løsningen er basert på kjerneboring i horisontale
betongdekker og ettermontasje av sluk og påstøp.

Denne løsningen er basert på bruk av slukmansjett og
smøremembran.

Montasjeanvisning nr. 2

Sluket plasseres
sentrert i 
åpningen.

3

Sluket plasseres slik at
ønsket påstøpshøyde
oppnås.

Prinsippskisse:
Hulrom (A) fylles med 
brannhindrende 
masse etter leveran-
dørens anvisninger.

Påstøpes utføres.

Når betongen er
herdet fjernes 
beskyttelses-
lokket.
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Ø 190
KR-sluk med bunn-
utløp er primært 
beregnet for 
kjerneboring.

Kjerneboring gjøres 
på ønsket sted.2
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Lokket og klemringen
fjernes og godkjent
slukmansjett monteres.

Deretter plasseres
klemringen. 
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For oppdatert teknisk informasjon og monteringsanvisninger: 
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Inspeksjon bør gjøres regelmessig, og renhold etter behov.

3. Renhold og inspeksjon 

Fjern risten fra sluket.

For å løfte den kan evt.
en spiss gjenstand
stikkes i et av hullene
for å vippe den opp.

Løft opp 
vannlåsen 
etter bøylen.

1 2

Del vannlåsen ved å
skru den fra
hverandre.

Trekk koppen av 
og spyl innvendig
med såpevann!
Bruk evt. en 
børste.

3 4

Sett vannlåsen sammen
igjen og tykk den på
plass i sluket.
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