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Den kombinerade låsringssilen SILOCK® är utvecklad för att användas till golvbrunn av märket Tarkett med
dimension 181 mm. SILOCK® är testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och uppfyller kraven
enlig tillämpliga delar av EN 1253-2.
Delar i förpackningen:
Monteringsanvisning
1 st låsring
1 st sil med 2 stängbrickor och 2 skruvar
4 st skruvar
1 tub med Casco Aqua Tät (40ml)
1 st monteringsnyckel
Materialinformation:
SILOCK® (låsring, sil och skruvar) - Polypropen, >PP-GF10<
Stängbrickor med skruv – Syrafast, A4
Skötselråd
• Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att förhindra stopp i avloppet och risk för att vatten flödar
över. VIKTIGT! Kontrollera med jämna mellanrum att golvbrunnen är ren, att silen ligger
korrekt och att stängbrickorna håller fast silen i låsringen.
• I samband med skötsel behövs en skruvmejsel, Z 2 Pozidriv®. (Ingår ej.)
• Den löstagbara silen i mitten lyfts enkelt bort efter att metallskruvarna i silen lossats några varv så att
stängbrickorna släpper från låsringen. OBS! Skruven i stängbrickan skall inte skruvas ur hela
vägen. Efter rengöring läggs silen tillbaka på sin plats i låsringen och metallskruvarna dras åt (medurs)
så att stängbrickorna hamnar under låsringen och klämmer fast silen. Dra åt skruvarna ordentligt.
VIKTIGT! Kontrollera att stängbrickorna verkligen har hamnat under låsringen. Detta görs
genom att se efter så att stängbrickorna inte syns rakt ovanifrån i något av de vid
metallskruvarna närliggande hålen. Om någon av stängbrickorna syns, lossa silen och börja om
från början.
Vid kassering
• Förpackning skall behandlas som hushållsavfall.
• SILOCK® (låsring, sil och skruvar) skall behandlas som plastavfall.
• Monteringsnyckeln samt stängbricka med skruv skall behandlas som metallavfall.
• Aqua Tät skall behandlas som kemiskt avfall.

Läs detta först! Monteringsanvisningen är uppdelad i två delar. Dels för de fall då ny våtrumsmatta skall
monteras och dels för de fall då befintlig våtrumsmatta skall vara kvar. Montering skall utföras på ett
fackmannamässigt sätt. Observera att innan SILOCK® monterats finns det en liten nivåskillnad mellan låsringen
och silen. Nivåskillnaden beror på en förspänning av låsringen och minskar när SILOCK® är färdigmonterad i
golvbrunnen.
OBS! Om gängorna i brunnen är skadade kan Silocks kompletteringssats användas. Ring 054-87 28 20
eller gå in på www.silock.se för vidare information.

Vid montering av ny våtrumsmatta (1,5 mm):
OBS! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montering påbörjas.
Vid montering av ny våtrumsmatta mot golvbrunnen behövs:
- SILOCK®: låsring, sil samt medföljande skruvar 4 st.
- Casco Aqua Tät eller motsvarande.
- Silocks monteringsnyckel.
- Skruvmejsel, Z 2 Pozidriv®.
- Mattkniv.
- Värmepistol.
- Ev. Silocks kompletteringssats (i de fall då gängorna i brunnen är skadade.) (Ingår ej. Ring 054-87 28
20 eller gå in på www.silock.se för vidare information.)
- Ev. Bågfilsblad (i de fall då avloppsrör (max 40 mm) skall anslutas.)
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Rengör vid behov den sluttande kanten på golvbrunnen från t.ex. spackel och limrester innan
nedanstående moment genomförs.
När matta läggs skall lim inte appliceras på brunnen. I övrigt lägg matta enligt anvisning från
leverantör.
Värm ner mattan i golvbrunnen och skär ur så att ca 1 cm av mattan går ut i golvbrunnen från den nedre
delen av den sluttande kanten på golvbrunnen. Skär ur för skruvhålen.
Applicera en ca 3 mm bred sträng Casco Aqua Tät eller motsvarande mellan golvbrunn och matta på
den sluttande kanten på golvbrunnen.
Värm och tryck mattan mot golvbrunnen och lägg dit Silocks låsring.
Fäst fast låsringen genom att först dra åt varje skruv några varv. Skruva sedan ned varje skruv så att
huvudet på skruven går ner i låsringen. När alla skruvar är nedsänkta i låsringen skruva då åt varje
skruv riktigt ordentligt för hand med Silocks monteringsnyckel. OBS! Dra dock inte hårdare än 3Nm då
det finns risk att gängorna i brunnen skadas.
Lägg dit Silocks sil. Dra (medurs) åt de metallskruvar som sitter i silen så att stängbrickorna hamnar
under låsringen och klämmer fast silen. Dra åt skruvarna ordentligt. VIKTIGT! Kontrollera att
stängbrickorna verkligen har hamnat under låsringen. Detta görs genom att se efter så att
stängbrickorna inte syns rakt ovanifrån i något av de vid metallskruvarna närliggande hålen. Om
någon av stängbrickorna syns, lossa silen och börja om från början. Angående rengöring se ovan
under skötselråd.
I de fall då avloppsrör (max 40 mm) skall anslutas till golvbrunnen skall detta ske genom cirkeln i
centrum av silen. Centrum av silen öppnas enkelt upp genom att ”ribborna” kring cirkeln i centrum av
silen sågas av med ett bågfilsblad.

Alternativ 2, befintlig våtrumsmatta skall vara kvar:
OBS! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montering påbörjas.
Vid montering av SILOCK® då befintlig våtrumsmatta skall vara kvar behövs:
- SILOCK®: låsring, sil samt medföljande skruvar 4 st.
- Casco Aqua Tät eller motsvarande.
- Silocks monteringsnyckel.
- Skruvmejsel, Z 2 Pozidriv®.
- Värmepistol.
- Ev. Silocks kompletteringssats (i de fall då gängorna i brunnen är förstörda.) (Ingår ej. Ring 054-87 28
20 eller gå in på www.silock.se för vidare information.)
- Ev. Bågfilsblad (i de fall då avloppsrör (max 40 mm) skall anslutas.)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Avlägsna den gamla silen genom att skruva bort de fyra skruvarna och lyft bort silen. Kontrollera att
mattan går ut minst 1 cm i golvbrunnen från den nedre delen av den sluttande kanten på golvbrunnen.
Rengör ovansidan av mattan från smuts. Låt torka.
Värm mattan något och lyft försiktig upp den från golvbrunnen utan att riskera att den förstörs. OBS!
Om mattan är limmad hela vägen ut i brunnen bör den inte lyftas från golvbrunnen. Om så är fallet se
vidare punkt 5.
Rengör vid behov mellan mattan och golvbrunnen.
Applicera en ca 3 mm bred sträng Casco Aqua Tät eller motsvarande mellan mattan och golvbrunnen
på den sluttande kanten på golvbrunnen. OBS! Om mattan ej kan lyftas från golvbrunnen kan Aqua Tät
appliceras runt om mot mattans kant nere i golvbrunnen. Viktigt är då att Aqua Täten har härdat
ordentligt innan brunnen används och att regelbunden kontroll av Aqua Tätens skick sker. Iakttag
försiktighet av Aqua Täten vid rengöring av brunnen.
Värm och tryck tillbaka mattan mot golvbrunnen och lägg dit Silocks låsring.
Fäst fast låsringen genom att först dra åt varje skruv några varv. Skruva sedan ned varje skruv så att
huvudet på skruven går ner i låsringen. När alla skruvar är nedsänkta i låsringen skruva då åt varje
skruv riktigt ordentligt för hand med Silocks monteringsnyckel. OBS! Dra dock inte hårdare än 3Nm då
det finns risk att gängorna i brunnen skadas.
Lägg dit Silocks sil. Dra (medurs) åt de metallskruvar som sitter i silen så att stängbrickorna hamnar
under låsringen och klämmer fast silen. Dra åt skruvarna ordentligt. VIKTIGT! Kontrollera att
stängbrickorna verkligen har hamnat under låsringen. Detta görs genom att se efter så att
stängbrickorna inte syns rakt ovanifrån i något av de vid metallskruvarna närliggande hålen. Om
någon av stängbrickorna syns, lossa silen och börja om från början. Angående rengöring se ovan
under skötselråd.
I de fall då avloppsrör (max 40 mm) skall anslutas till golvbrunnen skall detta ske genom cirkeln i
centrum av silen. Centrum av silen öppnas enkelt upp genom att ”ribborna” kring cirkeln i centrum av
silen sågas av med ett bågfilsblad.

Ansvarsbegränsningar
Silock har inte något ansvar för skador om monteringen av produkten inte har gjorts i enlighet med den till produkten
medföljande monteringsanvisningen eller inte har utförts på ett fackmannamässigt sätt.
Silock har inte heller något ansvar om golvbrunnen är försliten, skadad eller defekt, samt inte heller om den är monterad på
ett icke fackmannamässigt sätt.
Silock har inte något ansvar om monteringen sker tillsammans med en våtrumsmatta som inte är 1,5 mm tjock, som inte
håller normal kvalitetsstandard, som är för gammal eller som inte monterats på ett fackmannamässigt sätt.
Silock har inte något ansvar om monteringen sker med annat tätningsmedel än det i monteringsanvisningen rekommenderade
tätningsmedlet.
Silock har inte något ansvar om monteringen sker med andra än de medsända skruvarna eller om befintliga gängor i
golvbrunnen är slitna eller defekta.
Silock har inte något ansvar om locket har utsatts för värme, stötar, förslitning, syror eller andra aggressiva vätskor i en
utsträckning som inte är normal för ordinära badrum, tvättstugor eller våtutrymmen.
Silock har inte något ansvar om silen i samband med skötsel inte hanterats enligt denna anvisning.
Silocks ansvar begränsas under alla förhållanden till maximalt SEK 10 miljoner. Står större värden på spel måste särskild
försäkring tecknas.

