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1 Om den här bruksanvisningen

För det här dokumentet finns skyddade rättigheter, mer information
finns på viega.com/legal.

1.1 Målgrupper
Informationen i den här anvisningen vänder sig till följande person‐
grupper:

n Värme- och sanitetsyrkesarbetare samt utbildade personer
n Plattsättare

För personer som inte har utbildningen eller kvalifikationen ovan är det
inte tillåtet att montera, installera och eventuellt underhålla den här pro‐
dukten. Den här begränsningen gäller inte för eventuell information om
användningen.

Installationen av Viega-produkter måste ske enligt de allmänt erkända
tekniska reglerna och bruksanvisningarna från Viega.

1.2 Märkning av information
Varnings- och informationstexter är avgränsade från den övriga texten
och märkta med tillhörande piktogram.

FARA 
Den här symbolen varnar för möjliga livsfarliga skador.

VARNING 
Den här symbolen varnar för möjliga allvarliga skador.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET! 
Den här symbolen varnar för möjliga skador.

OBS! 
Den här symbolen varnar för möjliga materiella skador.

Informationen ger extra tips som hjälp.
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1.3 Information om den här språkversionen
Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om produkt- och
systemval, montering och idrifttagning samt om avsedd användning
och, om det krävs, om underhållsåtgärder. Denna information om pro‐
dukterna, deras egenskaper och användningsteknik baseras på stan‐
darder som gäller just nu i Europa (t.ex. EN) och/eller i Tyskland
(t.ex. DIN/DVGW).

Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa/Tysk‐
land. Dessa gäller även som rekommendationer för andra länder där det
inte finns några motsvarande nationella krav. Relevanta nationella lagar,
standarder, föreskrifter, normer och andra tekniska föreskrifter har förtur
framför tyska/europeiska direktiv i den här anvisningen: Den angivna
informationen är inte bindande för andra länder och områden och bör,
som sagt, betraktas som ett stöd.
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2 Produktinformation

2.1 Avsedd användning
2.1.1 Användningsområden

Advantix-höjdutjämningsstycke kan kapas efter höjden på golvets upp‐
byggnad och möjliggör montering av ett Advantix-galler jäms med
kaklet.

Beroende på avloppets tätning används en backventilstätning.

2.1.2 Medier

n Temperaturen på avloppsvattnet får kort vara upp till 95 °C. Vid kon‐
tinuerlig användning måste temperaturen ligga tydligt under detta.

n pH-värdet måste vara högre än 4 och mindre än 10.

Det är inte tillåtet att leda in avloppsvatten som kan skada produktmate‐
rialen.
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2.2 Produktbeskrivning
2.2.1 Översikt

1

2

Bild 1: Leveransomfattning

1 Höjdutjämningsstycke
2 Backventilstätning
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3 Hantering

3.1 Monteringsinformation
3.1.1 Inbyggnadsmått

Bild 2: Ritning

3.1.2 Verktyg och material

n Handsåg (sågblad maximalt 1,5 mm)

n Advantix-galler

Verktyg som behövs

Material som behövs
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3.2 Montering

Förutsättningar:

n Avloppet är monterat och tätat.

▶ Ta bort gul propp.

▶ Bestäm höjden på golvuppbyggnaden från kanten inuti avloppet till
överkanten på de keramiska plattorna.

▶ Överför den uppmätta höjden med början med ramens överkant på
höjdutjämningsstycket.

▶ Kapa höjdutjämningsstycket på den markerade höjden.

OBS! 
Vattenskador vid felaktig användning av en backventilstätning.

n Sätt inte in någon backventilstätning vid ett påstryknings‐
membran. 

n Vid avlopp med konventionell tätning måste en backventils‐
tätning användas om ingen fuktighet ska rinna in i avloppet
utanför fästet, men vatten skulle kunna trycka in i avloppet
underifrån. Normalt sett monteras ingen backventilstätning
så att vatten som kommer i ramområdet (t.ex. genom en otät
silikonfog) kan rinna bort. I följande fall måste en backven‐
tilstätning användas vid avlopp med konventionell tätning: 
n Om det finns fara för backflöde med vatten som kan

tränga in i golvmassan. 
n Vid montering av ett påbyggnadselement för påstryk‐

ningsmembranet (se påbyggnadselementets bruksanvis‐
ning). 

▶ Om det behövs, sätt in backventilstätningen i det nedersta spåret i
höjdutjämningsstycket.

Kapa höjdutjämningsstycke

Sätta in backventilstätning
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▶ Sätt in höjdutjämningsstycket i avloppet.

▶ Rikta höjdutjämningsstycket i förhållande till de keramiska plattorna.

▶ Arbeta in höjdutjämningsstycket i golvmassan eller golvbelägg‐
ningen.

▶ Sätt på påbyggnadsramen och Advantix-gallret på höjdutjämnings‐
stycket.

▶ Lägg de keramiska golvplattorna. Håll en spalt mellan fäste och
fläns fri från yttätning och kakelfix.

▶ Förslut spalten mellan galler och keramiska golvplattor med silikon.

3.3 Avfallshantering
Sortera produkten och förpackningen i respektive materialgrupper (t.ex.
papper, metall, plast eller icke-järnmetaller) och avfallshantera enligt
gällande nationella lagar.

Sätta in höjdutjämningsstycke
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