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Bild 1

Allmänt
Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Våtrumskassett Spigot med plåtfront alternativt förberedd för kakel är prefabricerade
moduler framtagna för stambyten i badrum.
Kassetten levereras med avloppsstam, spolcistern, 19 mm rörisolering, rörkopplingar, Spigot valvgenomföring, vattenmätarkonsol
och kulventiler monterade. Sitthöjd för WC är 450 mm som standard. Kassettens ingående kopplingar för tappvatten samt stamrör
och kopplingar är av fabrikat som är typgodkända på den svenska
marknaden.
Kassetten har mått: Höjd 2165 mm, Bredd 650 mm och Djup 220
mm. Beroende på beställarens val läggs avlopp för golvbrunn i undertak eller bilas ner i golv. Genom stosarna i det nya schaktet går
stammar för avlopp, tappvatten och VVC, som tillval även VS.
Ur brandskyddshänseende är det viktigt att planera arbetet så att
brandskydd är intakt under hela byggnationen.
Installationen skall utföras enligt
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Läs igenom hela instruktionen innan start!
Beräkningsmodell enligt BBR, regel 24/8.
I samarbete med teknikkonsultföretaget ÅF har Beulco Armatur AB tagit fram en beräkningsmodell
av våtrumskassett i syfte att analysera och matematiskt beräkna ofrivillig uppvärmning av kallvattenstammen i enlighet med gällande beräkningsregler (SS-EN ISO 12241:2008).
Omgivningstemperatur 23°C, temperatur på tappvarmvatten (VV), varmvattencirkulation (VVC)
55°C, matarledningen för värme är 60°C, returledning för värme är 45°C och initialtemperaturen
på tappkallvattnet (KV) 10°C. Beräkningsmodellen verifierar att våtrumskassett, med tillägg av
isolering mot sidodel, är utformad på ett sådant sätt att oavsiktlig uppvärmning av tappkallvattnet
inte sker. Tappkallvattnet har för denna kassett beräknats att ej överstiga 24°C under en period av
8 timmar med stillastående kallvatten.
För yttre påverkan på de ingångsvärden som beräkningsmodellen utformats för rörande kassettens
konstruktion/bestyckning och dess omgivning kan modellens resultat ej styrkas.
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Tappvattenledningar
Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i
schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras utan fogar.
Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och
så att eventuellt utläckande vatten enkelt kan upptäckas.
Fogar ska placeras i rum med vattentätt golv, i fördelarskåp eller i särskilda
inbyggnader. I utrymme med vattentätt golv kan fogar också placeras ovan
demonterbart undertak eller i dränerat fördelarskåp i tak.
Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt
eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning som gör det
möjligt att reparera eller byta fogarna. Fördelarskåp med serviceöppning
placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och vara provad och godkänd för
anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får inte placeras i plats för bad
eller dusch.
Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv, dock inte i plats
för bad eller dusch. Läckageindikering från fördelarskåp med rör som
enbart betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller under
köksinredning. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska
vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre
än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt. Fördelarskåpet ska
vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.
Undantag för krav på placering av fogar
Undantag gäller för rörstråk i tak som är synligt monterade eller dolda av
demonterbar panel, inklädnad, undertak eller motsvarande i:
•
källare, kontor eller annan kommersiell lokal
•
allmänna utrymmen som trapphus eller garage
•
korridorer, till exempel i vårdboende eller studentbostäder
Fogar och ventiler ska placeras med hänsyn till konsekvenser av eventuellt
utläckande vatten. Undantag gäller inte för bostadsrum.
Fördelarrör för värmesystem
Fördelarrör med anslutningar, luftningar, ställdon eller annan utrustning
ska placeras i vattentätt utrymme, i inbyggnader eller i fördelarskåp.
Fördelarrör kan också placeras ovan demonterbart undertak eller i dränerande fördelarskåp i tak.
Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fördelarrör, i till exempel
schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten med indikering för
läckage samt lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera
eller byta fogarna, göra injustering och luftning av installationen. Fördelarskåp med serviceöppning placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och
vara provat och godkänt för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får
inte placeras i plats för bad eller dusch.
Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka detta, dock
inte i plats för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering
av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras närmre än 60
mm från golvets eller väggens tätskikt. Fördelarskåp ska vara rengjort så
att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.
Frysskadesäker förläggning
Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind. Tappvattenservis genom krypgrund
eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot frysning.
Ledningar får inte heller monteras i byggnadens isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. Ledningar kan förläggas i särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens varma sida,
innanför den lufttäta folien, eller i frostfritt utrymme under platta på mark.
Utvändig vattenutkastare ska vara försedd med dränering som tömmer
vattenutkastaren på vatten även om en slang är ansluten.
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Bild 2

1) Kontroll av leverans
Kontrollera att godset är helt vid leverans till byggarbetsplatsen.
Till varje lägenhetsmodul följer det med stamrörspaket, passbit till
avloppet, lucka och en kartong med utrustning för varje kassett
(Bild 2) som är märkta med samma kod. Eventuella tillval såsom
paket med kapade skivor för kakelsättning eller frontplåtspaket,
handdukstork eller WC märks upp på samma vis. Till varje objekt
medföljer dessutom en väggmall för markering av upphängningshål, borrmall för markering av hål vid håltagning i schakt, mall för
montage samt mall för stöd vid gjutning. Kontrollera att detta innehåll stämmer.
Stödmall

Borrmall

Spigot valvgenomföring
Montagemall

Väggmall
Bild 3A

2) Beredning av vägg
Tillse att vägg är hållbar för denna typ av förankring. Vid porös
vägg ska takfäste användas (tillval).
Väggen skall vara riktad i form av puts eller spackel innan nästa
steg i montageanvisningen påbörjas.

3) Håltagning avlopp/tappvatten
Märk ut kassettens placering på golvet, utgå från centrum WC.
Lägg bifogad borrmall (Bild 3A och 3B), vinkelrätt, mot färdig vägg.
Den lilla skåran i mallen (Bild 3A) anger centrum WC.
Obs! Vid de tillfällen då kakel skall sättas även bakom kassett,
skall hänsyn tagas till det ökade byggmåttet från vägg då borrmallen placeras ut.
Dra ett streck ca 20 cm på vägg för att markera centrum WC,
detta streck används även till de andra mallarna.
Håltagning avlopp 160 mm, KV/VV/VVC Ø 80mm.
Spara mallen, den används för varje schakt.

Bild 3B

Tel. 042-29 55 60 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

MONTERINGSANVISNING

Våtrumskassett Spigot

210429 sida 4 av 13

Bild 4A

4) Montage av Spigot valvgenomföring

Montera montagemallen efter strecket centrum WC (Bild 4A).
Den lilla skåran i mallen (Bild 4A) anger centrum WC.
Montera den i vägg med ett avstånd till golv på 10-15 cm.
Denna mall kommer att styra rätt Spigot valvgenomföring vid
montaget från våningen under.
(Mallen kommer att demonteras senare i denna instruktion.)
Applicera brandmanschetter innan montaget (Bild 4C) och fäst
etiketten synlig med lämplig placering. Lämplig placering av etiketten
kan vara på Spigot plattan så att man ser den underifrån i undertak
alternativt synligt från kassettens lucka på rören.
Montera Spigot valvgenomföring i undertak och styr rätt stosarna
genom montagemallen (Bild 4B). Är våningarnas väggar inte exakt
lika kan man modifiera plattan på Spigot valvgenomföring så den
ansluter väl mot undertak.
Fäst plattan väl i taket så att denna fungerar som stopp vid gjutning.
1. Lägg en sträng tätningsmassa längs hela plattans kanter.
Obs! Innanför de sex skruvhålen, men utanför stosarna.
2. Skruva fast plattan i taket via de sex skruvhålen.

Bild 4B

När Spigot valvgenomföring är fast förankrad så demontera
montagemallen från vägg.
Tips! Fyll igen skruvhålen till kant med tätningsmassa.

5) Gjutning av golv
Golvet skall nu gjutas/flytas till den nivå som ska gälla vid klinkerläggning.
Obs! Kontrollera under gjutning så att ingen gjutmassa läcker
igenom valvgenomföringen till nedanliggande plan.
Kontrollera också så att håligheterna kring avloppet och stosarna på
Spigot fylls upp.

Bild 4C
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Våtrumskassett Spigot
6) Gjutning av sockel

Bild 6A

Placera ”stödmallen för gjutning” över Spigot valvgenomföringen
efter att golvet är gjutet till ”klinkerfärdig” höjd (Bild 6A).
Lägg medföljande avstängningslist i skumgummi med tejpen mot
golv som tätning runt mallen (Bild 6B).
Obs! Vid plastmatta som ytskikt i badrummet skall en lägre list av
skumgummi användas. Denna är 40mm hög istället för 50mm hög.
Vänligen kontakta Beulco Prefab Support för mer info kring denna
list.

Stödmall
Bild 6B

Obs! Plocka bort stödmallen.
Gjut sedan upp sockeln, den skall bygga 50mm på höjden.
Viktigt att ytan blir slät!
När gjutningen torkat, ta bort den gula listen (Bild 6C).

Bild 6C

7) Anpassa längden på stosarna

Bild 7

Spigot valvgenomföringens stosar kapas X-mm mätt från sockelns
yta (Bild 7).
Samtliga kapade ändar ska vara 90-grader och gradade.
X-måttet får man fram genom att mäta från kassettens underkant
till underkant på avloppets grenrör. Därefter tas 6mm bort med
hänsyn till stoppringen i svetsmuffen.
Vanligtvis ligger detta mått mellan 75-95mm.
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Våtrumskassett Spigot
Bild 8A

8) Tätskikt
Tätskiktet levereras och monteras av tätskiktsentreprenören
som ansvarar för dess vidhäftningsegenskaper enligt gällande
branschregler. Tätskiktet kan i detta läget appliceras i hela
WC-rummet inkl. sockeln enligt BKR´s gällande anvisningar,
sk. ”vått-i-vått” (Bild 8A).
Utgörs tätskiktet av våtrumsmatta skall gällande regelverk från
GVK följas av tätskiktsentreprenören.

När arbetet med tätskiktet är klart monteras elsvetsmuff 110 löst
på avloppet på Spigot-delen (Bild 8B).

Bild 8B

Obs! Stosänden skall rengöras och skrapas enligt Geberits
anvisningar så att svetsfogen uppnår fullgod kvalitet.

Elsvetsmuff

9) Håltagning för fästpunkter
Märk ut och borra de hål som skall användas för att fästa
kassetten i vägg senare. Använd väggmallen i detta läge.
Väggmallen placeras enligt (Bild 9A) uppe på sockeln och vägs in
med vattenpass.

Bild 9A

Obs! Viktigt att fortfarande följa måttet till centrum WC.
Markering för detta finns på väggmallen.
Markera med penna var du ska borra, tag sedan ned väggmallen
och borra hål (Bild 9B).
Bild 9B
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Våtrumskassett Spigot
10) Montage av kassett

Bild 10A

Montera kassetten genom att placera den över sockeln, passa in
kassettens grenrör över elsvetsmuffen och låt sedan kassetten
sjunka ned i elsvetsmuffen tills kassetten står på sockeln (Bild 10A)
Obs! Grenrörets ände skall rengöras och skrapas enligt Geberits
anvisningar så att svetsfogen uppnår fullgod kvalitet.
Fäst sedan kassetten i väggen i de redan tagna hålen med skruv
(medföljer ej) enligt Säker Vatteninstallation (Bild 10B).
Obs! Kontrollera noga att kassetten kommer i lod.
När kassetten är fäst i vägg, svetsa fast avloppsröret i Spigot PLUS
valvgenomföring med elsvetsmuffen, RSK 2720258.
Monteringsanvisning från Geberit ska följas.

11) Skydda cistern och konsol

Bild 11A

Vik den medföljande plastpåsen så att den täcker eventuella
fördelarkonsoler och cistern under arbetet med stammarna.
På så vis undviks att skräp hamnar i vitala delar.
Tips!
När kassetten monterats på vägg är det möjligt att demontera
WC-plåten för att underlätta vidare montage. Demontering av WCplåten görs genom att lossa 4 st torx skruvar på vardera sida om
WC-plåten i kassettens gavlar (Bild 11A).

Tel. 042-29 55 60 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

MONTERINGSANVISNING

210429 sida 8 av 13

Bild 12

12) Installation avlopp
Färdigställ avloppsinstallationen med att måtta upp och fälla in en
bit avloppsrör mellan Spigot valvgenomföringen och expansionsmuffen på avloppsröret. Använd medföljande rör och elsvetsmuff.
Mät avstånd från stos undre kant på Spigotavloppet till övre kant
på expansionsmuff (Bild 12).
Obs! Lägg till 65 mm för instick i expansionsmuff.
Exempel: Om avståndet mellan S och E är 300 mm ska
avloppsdelen kapas till 365 mm.
Samtliga kapade ändar måste vara 90-grader och gradade.
Monteringsanvisning från Geberit Silent db20 ska följas för alla
moment gällande koppling av avloppsstam och delar.
Sätt elsvetsmuffen på avloppsbiten, för ned andra sidan i expansionsmuffen, skjut sedan upp avloppsbiten med elsvetsmuffen på
stosen till Spigot och svetsa fast avloppsröret i Spigot med elsvetsmuffen, RSK 2720258.

S

E

VVC

Bild 13A

VV

KV
Ändtätning

13) Stamdragning
Stamdragningen påbörjas när två moduler placerats ovanför varandra. Dra KV/VV/VVC i de separata stosarna (Bild 13A).

Valv

Ändtätning (Bild 13B) skall monteras mellan skyddsrör och stos för
att förhindra läckage när dessa går igenom in i kassett (Bild 13A).
Ändtätning anpassas efter aktuell rördimension (Bild 13C).
I syfte att skydda mot rökgaser skall mellanrummet mellan mediaröret och stosen tätas med brandfogsmassa, ex Brennix Brandfog,
Art.Nr 3312 eller 3314 från Stål- och Brandteknik. Detta gäller för
stosarna till KV/VV/VVC samt VS om detta finns som tillval. Tätning
ska utföras underifrån (Bild 13D).
KV/VV-stammarna pressas i respektive T-rör som går vidare till
nästa våningsplan. På översta våningen ersätts T-rör av vinklar.
Dessa presskopplingar ingår som standard i leveransen. Som
standard levereras presskopplingar för det typgodkända systemet
BA MPL. Multilagerrör till denna koppling är fabrikat Fränkische.
Systemet är av typen multipress och kan pressas med pressback U
eller TH.
Viktigt att alltid följa valt fabrikats monteringsanvisning.
Stamledning för KV skall förläggas i förmonterad sidoförlängning.
För upp stammen och mät ut längden till T-röret i våningen ovanför.
Kapa röret och pressa kopplingen enligt valt fabrikats montageanvisning.

Bild 13B

Bild 13C

Level 1

Level
Level
Level
Level
Level

Level 2

(16 mm rör)
(20 mm rör)
(25/26 mm rör)
(28 mm rör)
(32 mm rör)

Level 3

Fäst rören i medföljande rörklamrar i ramen efter färdigt montage.
Kapa isoleringen där klammern ska sitta, för isär isoleringen, montera klammern, tryck ihop isoleringen och tejpa runt skarven
med medföljande isoleringstejp.
Viktigt!
Kom ihåg att spänna den lekande muttern mot T-röret till stammen. Kontrollera även att packningen finns med.
Fäst brandtejpens etikett så att den är väl synlig från kassettens lucka på rören nedanför valvet alternativt via undertak på
valvgenomföringens undersida.

1
2
3
4
5

Bild 13D
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15) Kontroll av läck-ut

Kontrollera att läck-ut håligheterna i botten på kassetten inte är
blockerade (Bild 14).

Bild 14
(vy underifrån)
VÄGG

FRAMSIDA

Obs! Om WC-plåten är demonterad så ska den återmonteras nu,
innan nästa steg påbörjas!
Återmontera WC-plåten med 4 st torx skruvar på vardera sida om
WC-plåten i kassettens gavlar (Bild 15A) Kontrollera att skyddslisten som sitter mellan spolröret och plåtkanten är på plats vid
återmontage.

Bild 15A
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16) Montering av ytbeklädnad
Våtrumsskiva för kakelbeklädnad:
Våtrumsskiva ska vara dammfri och torr.
Skivorna monteras med medföljande sättlim Superfix som
appliceras mellan skiva och kassettstomme, se bild 16A.
Börja med gavelskivornas nedre och övre delar. I dessa finns
universala “knock-out” uttag för de konfigurationer som går att få.
Skär ut de som passar till din konfiguration med en Morakniv, se
bild 16B och 16C. Montera sedan nedre frontskivan. Kontrollera att
WC-avloppet och spolröret löper fritt i de förborrade hålbilderna.
Obs! Tillse att det är minimum 5mm öppen spalt mellan underkant
på skivan och nivå för färdig klinker. Detta för att säkerställa kassettens läckageindikering.
Fortsätt sedan med de mindre skivorna vid lucköppningens sidor
och sist den övre frontskivan som ansluter mot tak/undertak. Den
övre skivan skall kapas i rätt höjd mot tak. Samtliga skivor skall
även sammanfogas med lim i de horisontella skarvarna.

Bild 16B

Bild 16C

Obs! Vid montage av våtrumsskivorna skall hänsyn tagas till hålbilden för servicelucka. Se nedan mått för de olika modellerna:
Lucka i plåt (Bild 16D):
Minimimått Bredd x Höjd = 425 x 315 mm, max 435 x 325 mm.
Lucka för kakel (Bild 16E):
Minimimått Bredd x Höjd 425 x 340 mm, max 435 x 350 mm.

Bild 16D

För att säkerställa läck-ut funktion i kassettens botten ska nedersta kakelraden på kassettens front och gavel ej ligga närmare
färdigt golv än 5 mm. Denna glipa ska ej heller fogas.
Frontplåt:
Komplett paket består av övre plåt (höjd efter behov), frontplåt
(2200 mm hög) och vita plastnitar som används för att fästa
plåtarna i sidorna.
Kakel: Om väggarna kaklas släpps kaklet på vardera sida om
kassetten en fogbredd. Lägg en mjukfog mot kassettens frontplåt.
Plastmatta på golv: Montera enligt gällande normer, matta viks
upp på kassettens sockel.
Obs! Ej upp på kassetten. Foga matt-ände mot sockel. Tillse att
kassettens läck-ut håligheter inte
blockeras.

17) Fördelningsrör
Koppla eventuella fördelningsrör (Bild 17) från fördelarnas utlopp
och vidare till anslutningsställe.
Montage ska ske enligt branschregler för Säker Vatteninstallation
med skyddsrör för genomföringar i vägg. Valt fabrikats monteringsanvisning för kopplingar gäller.
Täthetskontrolleras enligt gällande normer.

Bild 16E

Bild 17

Bild 18A

18) Transportsäkring i cistern
Öppna cisternen och ta försiktigt bort den röda transportsäkringen
(Bild 18A). Återmontera locket på cisternens ovansida efter borttagande av transportsäkringen.
Cisternen är av fabrikat Valsir.
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Bild 19A

19) Servicelucka och spolknappar
Demontera de två transportstagen i hålet för lucka på kassetten
(Bild 19A) genom att lossa muttrarna på insidan.
Inspektions-/serviceluckan (Bild 19B) fästs med 4 st medföljande
M5-skruvar, i sin ram i kassetten (Bild 19C).
Koppla tryckknapparnas pumpfunktion till slangarna (Bild 19D).
Blå slang till halvspolningsfunktionen och vit slang till helspolning.
Montera spolningen i serviceluckan enligt bilder (Bild 19E-19J).

Transportstag

Bild 19B

Bild 19C

Bild 19D

Bild 19E

Bild 19F

Bild 19G

Helspol

Bild 19H

Bild 19I

Halvspol

Bild 19J

Helspol
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20) Montering av in- och utloppsrör WC

15) Montering av in-och utloppsrör WC

Bild 21

21) Spårbarhet
Varje kassett har en etikett med serienummer placerad väl synlig
via serviceluckan (Bild 21).
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22) Tryck- och täthetskontroll
Rörinstallationer ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift.
Kontrollerna ska dokumenteras.
Täthetskontroll av presskopplingar
Särskild täthetskontroll ska utföras på ledningar med presskopplingar för att
kontrollera att presskopplingarna är pressade innan tryckkontroll utförs.
För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll
utföras innan tryckkontroll utförs. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck
av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte
sjunka under kontrolltiden.
Tappvatten- och värmeinstallationer
Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska rörledningen
vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt
vattenfyllda och luftade. För att underlätta luftning bör ledningen fyllas från
sin lägsta punkt. Tappvattensystemet ska provas med vatten av dricksvattenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vattentemperaturen får inte överstiga 10 °C.
Vid täthetskontroll ska samtliga fogar synas med avseende på ”smygläckage”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana läckage inte alltid kan avläsas
på tryckutrustningens manometer.
Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och blandade plast- och
metallrörsystem
Fas 1 - Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för
tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Trycket får inte sjunka
under kontrolltiden. Ledningssystemet kan komma att behövas fylla på under
kontrolltiden.
Fas 2 - Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under
minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden.
Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.
Tryck- och täthetskontroll med luft
Tryck- och täthetskontroll med luft eller annan gas ska utföras enligt krav i
AFS 2006:8.
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