
RAINPLUS 56
INSTALLATION PÅ TAK MED TÄTSKIKT (FÖR SVETSBAR DUK)
INSTALLATION ON WATERPROOFED ROOF (NON-BITUMINOUS WELDABLE MEMBRANES)

MADE IN ITALY
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Alla mått är i mm.  - All the dimensions are in mm.



MONTERING
ASSEMBLY

min 200 mm
max 280 mm

5  För att installera tätskiktet, följ 
monteringsanvisningarna från tillverkaren av tätskiktet.
 To install the membranes follow the installation 
rules of the membrane’s manufacturer.
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Svetsyta - Welding area
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10 Skruva åt flänsen för att fästa tätskiktet mot 
brunnkroppen. Försäkra dig om att muttrarna 
inte är för hårt åtdragna.
 Fix the flange to the body of the outlet while the 
membrane is still warm. Ensure that the nuts are 
not over tightened.

11  Använd skyddslocket ända tills monteringen är klar. 
Det kan användas för tillfällig avvattning genom att avlägsna 
klisterlappen som täcker hålen. Om brunnen används som 
bräddavlopp märks den med bifogat klistermärke.
 Use the protection cap until the installation is complete, 
it can be used for temporary drainage by removing the 
sticker that covers the drainage holes. If the outlet is used 
an overflow it can be identified using the sticker provider.
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Vid behov använd medföljande skruv för att fästa lövsilen på luftlåstet.
 If necessary use the screw supplied to fix the leaf guard to the anti-vortex 
plate.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
MAINTENANCE 
Tak måste regelbundet rensa från löv, skräp och allt annat som kan orsaka igensättning av brunnarna. Tidsperioden mellan underhåll av tak och brunnar beror på 
miljöförhållandena (vind, träd, grus, etc.). Det rekommenderas att underhåll utförs innan regnperioden börjar.
 Roofs must be cleaned regularly removing any leaves, debris or anything else that may cause the outlets to block. The interval in witch the outlets must be cleaned 
should be in accordance with local environmental conditions (wind, trees, season etc). It is also advisable to carry this maintance out just rainy season.
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