
Drift- och Skötselanvisning
Purus Golvbrunnar - allmän

Till bostadsinnehavaren
Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från Purus AB. 
Purus egna golvbrunnssilar är märkta med namnet PURUS. 
Alla Purus golvbrunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en 
urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla rent.

Purus följer branschens regler för säker vatteninstallation.

Våra golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen 
för golvbrunnar, SS-EN 1253. 

Typogodkännandet gäller både för installation med klinker 
och plastmatta. 

Drift og vedligehold
PURUS gulvafløb - generelt

Til indehaveren:
Denne bolig er udrustet med PURUS gulvafløb fra PURUS as
PURUS as egne gulvafløbsriste er mærket med navnet PURUS.
Alle PURUS gulvafløb er af plast eller af stål og for de flestes vedkomne
også en udtagelig vandlås/indbygningsvandlås evt. et lugtlukke som gør
det enkelt at renholde.

PURUS følger branchens regler for sikker vandtilslutning.

Vore gulvafløb er typegodkendte ifgl. europanormen
for gulvafløb, SS-EN 1253.

Typegodkendelsen gælder både for montering med enten
klinker eller vinyl.



Drift og vedligeholdsanvisning
for PURUS gulvafløb

Vinyl
Kontroller at vinyltilslutning er korrekt udført. Fjern rist og se om klemring sidder 
korrekt monteret. Kan klemring løftes op er den monteret forkert.
Kontroller at fjederen fungerer rigtigt og at klemringen er trykket helt ned i ”sædet” 
og med tekst op ad.

Drift- generelt
Gulvafløbet bør rengøres jævnligt for optimal funktion. Rengørings intervallet beror på
hvor ofte afløbet benyttes og vandets smudsindhold. PURUS gulvafløb er selvrensende.
Ved udtørring kan der opstå belægninger i vandlåsen. 
Rengør med desinficerende sæbe og efterskyl.
Desinficerende sæbe fungerer også forebyggende mod belægninger og lugt.

For bedre hygiejne - spul med koldt vand i gulvafløbet efter bad.

Demontering.
• Fjern risten
• Rengør evt. prop
• Træk vandlåsen op og rengør
   ( vandlås ”TYR” og ”RAN” i plast
   er delbare for lettere rengøring. 

Montering.
• Monter vandlåsen igen, smør evt. 
   O-ring/læbetætning med sulfo/sæbe
   for lettere montage.
• Kontroller at vandlåsen er monteret
   korrekt, efterfyld vandlåsen med vand.
• Sæt evt. trevlsi og risten på plads igen.

Nogle PURUS gulvafløb kan komplementeres med lugtlås
FlexiNOOD VVS nr. 153448-546

Gulvafløb i plast
Alle PURUS gulvafløb er enten fremstillet med indbygningsvandlås/lugtlukke eller forberedt til vandlås.
Træk indbygningsvandlås op med medfølgende bøjle, vandlåsen kan godt yde modstand som beror på 
hvor længe den har siddet i gulvafløbet uden servicering. 
Når vandlåsen er taget op kan hele afløbsskålen rengøres.
Når vandlåsen monteres i afløbet igen er det vigtigt at tætningsringen/O-ringen sidder rigtigt i evt. spor.
Hvis ikke vandlåsen er monteret rigtigt kan dårlig lugt trænge op i lokalet.
Fugt evt. læbetætning/O-ring med sæbe for lettere montering.
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