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Företaget för kretsloppsanpassat toalett och avloppssystem.

Monteringsanvisning WC- DUBBLETTEN - Golvmodell
Obs: Meddela vid beställning var urinavloppet skall monteras.
Om inga möjligheter föreligger att gå igenom golvet under urinskålen, som vi rekommenderar,
finns på fotens bakre del 2 hål 45 DM,75 mm CC. från golv och 165mm CC. vågrätt. Avloppsrör
50 DM med muff placeras CC. 70 mm från färdig vägg.
Vid gjutning av golv placeras avloppsrör 110 DM för fekalier CC 120-130 mm från färdig vägg.
Rakt framför 110 DM, placeras urinavloppsrör 75 DM med muff CC. 445 mm 110 DM. I denna
en excentrisk förminskning 75/50 mm. (Då muff finns på 110 DM blir 445 + muffens ena sida)
Ett luftlås finns monterat i urinskålens utlopp. Inget ytterligare vattenlås behövs. Om lukt
uppstår kontrollera att membranet stänger, detta lyfts upp och rengörs vid behov, eller bytts ut.
Montera medföljande avloppsböj110 DM. Montera ett rakt rör 50 DM på urinskålens utlopp.
Styr med fingrarna under foten ner urinröret i muffen och tryck ner toalettstolen.
Två skruvhål finns vid stolens bakre del. Men för att undvika hål i golvet i våtutrymme
rekommenderas att stolen sätts fast med silikon fog .
På höger undersida av spolcisternen finns en anslutningsslang 300 mm med G ½ väl monterad
på avstängningsventilen.
Locket är löst liggande på cisternen och är monterat med spolslang, så tappa inte locket.
Vid ändring av vattenflödet för fekalier finns en skala från 1-9 på bottenventilens sida. Ettan ger
mesta mängd vatten, inställning på streck 4 ger ca. 4 liter. Det mindre vattenflödet fungerar lika,
streck 3 ger ca. 1,5 liter och rekommenderas endast för rengöring av Wc, n (det blir lätt
stopp i avloppsröret om den används för att spola ner papper eller dylikt)
Vrid bottenventilen motsols så släpper den. Flottören skall alltid vara inställd på högsta läget.
Björksitsen måste hållas ren och oljas in efter behov för att vara fräsch. Vid behov kan man
slipa och lacka, då blir den som ny. Sitsen omfattas inte av 2 års garanti. Vid återmontering av
toalettsitsen läggs Loctite i gängorna innan de excentriska plattorna skruvas fast. Vrid plattorna in under sisten och drag till skruvarna hårt. Distanserna monteras på skruvarna mot
porslinet. Plastsitsens hållare har två spår och är excentrisk. Kortaste sidan vänds framåt och
skruvarna monteras i de främre spåren.
I leveransen ingår toalett och avloppsböj 110 DM. Sitsen beställs extra. Björksitsen har ett lock i
locket med en fjöl för att barnen skall nå den bakre skål. En förutsättning för att urinsortering
skall fungera väll.
Vid frågor maila till konstruktör Bibbi@DUBBLETTEN.nu
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