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Installasjon i betong 

 
Legging av smøremembran 

 
Legging av banemembran/belegg 
 
Sluttkontroll / tetthetstest 

 
Tilbehør 

 
Måltegninger 
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Vannlås

Klemring

Sluktopp

Støpelokk

13 mm 
markering

Støpemal

Gjelder:  
NRF nr. TYPE ØD mm  
340 16 57 R-sluk 110  
340 16 58 R-sluk 160  
340 16 56 Støpemal med lokk for R-sluk 110/160



Tettelokket tres 
ned over røret slik 
at de 5 piggene 
treffer hullene  
i støpemalen. 
Tips: 
Joti-logo på 
begge deler 
møtes

Gulvet støpes 
i høyde med  
tettlokkets  
overkant eller til opp 
til 13 mm marke-
ringen når det skal 
fallsparkles.

Festeørene tilhørende 
Ø160 rør klippes bort 
ved monstasje på 
Ø110 mm rør. 
 
Ved montasje på 
Ø160 mm rør klippes 
den indre delen for 
Ø110 mm bort.

Støpemalen tres 
på røret og senkes 
til rett høyde for 
støpt gulv. 
 
OBS: Stiplet linje 
viser 13 mm 
markeringen for 
fallsparkling.
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Når betongen er 
herdet fjernes 
tettelokket, og alt 
betongsøl fjernes 
fra røret og stø-
pemalen.
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1: Installasjon i betong

R-sluk i betongdekke 
R-sluket skal monteres i et Ø110 eller Ø160 mm avløpsrør eller bend. Det gjelder alle de vanligste rørtypene i plast, 
dvs: PP-S14, PP-S16, PP-SN8 og PVC-SN8.

Kapp røret ved bruk  
av kappeverktøy for 
drill (Ø110 eller Ø160) 
Denne settes helt ned  
i bunnen av støpe-
malen og røret kuttes.

7
Sluktopp med 
vannlås trés ned 
i røret. 
 
Fás rørets  
innerkant. 
 
Husk glidemidde 
på rørets innside!
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Støpemalen skrus 
fast i røret i riktig 
høyde med alle 4 
skruer.

Sjekk at sluket er 
vannrett før det  
festes!
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1: Installasjon i betong

Skru fast Sluktopp 
med vannlås i  
støpemalen.

Sluktopp plasseres slik 
at de 5 skruehullene 
passer over hullene i 
støpemalen.

109

Ved fallsparkling  
benytt medfølgende 
plastdeksel
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2: Legging av smøremembran

Påfør mebranen 
etter produsen-
tens anvisninger

Klemringen  
fjernes og god-
kjent slukmansjett 
monteres. 

1 2

Når membran er  
herdet skrus  
klemringen på  
plass
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R-sluk med overliggende smøremembran 
R-sluket skal monteres med slukmansjett og membran i henhold til membranprodusentens anvisninger.

Pass på at  
skruene entrer 
loddrett!



Pass på at  
skruene entrer 
loddrett!

Banemembran/ 
belegg legges

Belegget varmes  
forsiktig langs  
kanten av sluket  
slik at det blir mykt  
før klemringen  
monteres

Klemringen  
plasseres sentert  
ned i sluket.

Klemringen  
sentreres og 
skrus fast i sluket. 

Klemringen  
fjernes1 2

3 4
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Belegget skjæres 
bort på innsiden  
av klemringen
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R-sluk med banemembran / belegg 
Membranen skal monteres etter membranprodusentens anvisninger.

3: Legging av banemembran / belegg

Gulvbelegg: 
Risten settes på 
plass. 
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min. 20 mm

4: Lekkasjetest

5: Tilbehør

NRF nr. Navn Dimensjon/info 
 
340 11 11 Plastrist Drop Ø178 

340 13 98 Rustfri rist Drop Ø178 

340 10 69 Rustfri rist Drop m/uthugg Ø178 

340 22 14 Rund rist Drop i firknt.ramme 200x200 

340 22 15 Rund rist Drop i firknt.ramme m/uthugg 200x200 

340 22 45 Firknt.rist Drop 200x200 

 

340 14 57 Fast forhøyning 13mm For toppmembran  

340 14 58 Fast forhøyning 25mm – “ – 

340 14 59 Fast forhøyning 37mm – “ – 

340 17 11 Kappbar forhøyning F-200 (for u.liggende membran) 

 

340 16 59 Vannlås Nood Passer i R110 

340 11 73 Vannlås Nood Passer i R160 

 

340 14 34 Joti Kappeverktøy For R-sluk 110 

340 14 35 Joti Kappeverktøy For R-sluk 160 

FUNKSJONSTEST/ 
SLUTTKONTROLL

Ved testing av  
R-sluk brukes vann- 
låsen som tettelokk ved  
at den settes med bunnen  
opp i sluket mens testen utføres.  

Dersom det er mulig skal 
vannet stå minst 20 mm 
over slukristen i 12 timer.

Innehaver 
Purus AB 
Södra Dragongatan 15 
271 39 Ystad, Sverige 
 
Produsent 
BLS Industries AB 
Södra Dragongatan 15 
271 39 Ystad, Sverige 
 
Produkt- og produksjonskontroll 
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene 
i NS-EN ISO/IEC 17065. 
 
Produktbeskrivelse 
Joti R-sluk 110 er beregnet for installasjon i bunnledning, 
støpt såle og plate på mark.  
 
Sluket er laget i PP med klemring av rustfritt stål. 
 

Funksjonskrav i TEK 
Bortleding av avløpsvann 
Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløps-
vannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden. 
 
Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og 
kan benyttes som eneste sluk i et våtrom. 
 
Vannlås 
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås 
eller tilsvarende funksjon. 
 
Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm. 
 
Rensepunkt 
Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjø-
ring. 
 
Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres 
for rengjøring. 
 
Andre sertifiseringskrav 
Merking 
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik 
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter. 
 

 

 
 

 

 
 

SINTEF Produktsertifikat 
Nr. 3178 

Utstedt:     14.09.2015 
Fornyet:    24.08.2020 
Gyldig til:   01.10.2025 
forutsatt publisert på 

www.sintefcertification.no 
 

 

SINTEF bekrefter at  

Joti R-sluk 110 

 

 
er i samsvar med kravene i  

› EN 1253-1 
 
 
 

 

PS 3178 

For å prøve tetthet til membran på gulv kan man bruke "vanntesten” 
Testen går ut på at man blokkerer sluket og fyller vann i det  

bassenget som membranen danner. 
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6: Måltegninger
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NRF 340 16 58  
R-sluk Ø160  
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6: Måltegninger

NRF 340 16 56  
Støpemal med lokk for R-sluk 110/160
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For oppdatert teknisk informasjon  
og monteringsanvisninger:  

www.purus.no

BLS Norge AS, Glynitveien 21, 1400 Ski. 
Tlf. 23 03 76 50  –  E-post: joti@joti.no  –  www.purus.no

 
Monica Strøm Nodland 
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