
PCI monteringsanvisning
för väggnära placering av golvbrunn 



Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna 
Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och 
Hörnavlopp.

Följ monteringsanvisningen från Purus och Unidrain 

vid golvbrunnsinstallationen. Purus Line golvbrunn kan 

placeras parallellt med väggen eller i ett innerhörn. 

Provningsmetod

PCI VG2014 är provat tillsammans med angivna 

golvbrunnar, enligt testmetoden ETAG 022 som är den 

angivna testmetoden i regelverket Branschgodkännande 

för väggnära golvbrunnar. Regelverket är ett samarbete 

mellan Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet (BKR) 

Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och Swedish 

Institute for Technical Approval in Construction (SITAC).

Underlag

Golvbrunnarna kan installeras i träbjälklag eller betong-

underlag. Träbjälklag skall förstärkas enligt anvisning i 

monteringsanvisningen för våtrumssystemet, PCI VG2014.

Våtrumssystem VG2014
Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI 

VG2014 (daterad juli 2014) skall även användas för att utföra

ett komplett våtrum. De specifika angivelserna i denna

monteringsanvisning gäller för anslutning mot de väggnära

golvbrunnarna.

Kontrollera att:

• Golvbrunnen är vågrätt monterad, max lutning är +-2 mm.

• Lutningen är korrekt på golvet mot golvbrunnen.

• Brunnen är rengjord och fri från spackelrester.
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Applicera PCI Lastogum över och 

längs kanterna på bandet.

Purus Line/Corner kan placeras 

längs väggen alt i ett hörn. Följ Purus 

montageanvisning för montage av 

brunnen. Avlägsna klämringen från 

brunnen.

Applicera PCI Pecitape Bond på 

brunnsmanschetten och på inner-

hörnet.

Dra PCI Pecitape Bond med PCI 

limspridare.

PCI Brunnsmanschett WS 37x37 

monteras över brunnen. Rengör 

brunnen från tex. spackelrester och 

torka av plasten med rödsprit.

Pressa fast manschetten med PCI 

Aluminiumroller.

Applicera PCI Lastogum eller PCI 

fästmassa för att fästa folien, PCI 

Pecilastic W Project. Börja med 

första våden vid golvbrunnen.

Gör hål för skruvarna med en syl.

Skruva fast klämringen, använd 

skruvmejsel, undvik skruvdragare.

Renskär, längs kanterna i brunnen.

PCI Pecitape 100P monteras först 

över den horisontella skarven och 

sedan över skarven på väggen.  

Limma fast bandet med PCI 

Pecitape Bond.
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Prima underlaget på golv och vägg 

med PCI Gisogrund. PCI Innerhörn 

limmas fast med PCI Lastogum.

Montera PCI Pecilastic W Project 

på väggarna. Vik folien 5 cm runt 

innerhörnet. 
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PURUS LINE/CORNER med våtrumssystem PCI VG2014

Låt torka till nästa dag innan 

klämringen monteras. Skär igenom 

folien och brunnsmanschetten. 

Börja och sluta snittet 1 cm från 

ändarna av brunnen. 

PCI Pecilastic W Project läggs på 

golvet och vinklas upp på väggen. 

Skär till våden 10-15 cm längre än 

rummets bredd.

Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014)
skall även användas för att utföra ett komplett våtrum. 

Monteringsanvisning för

PCI VG2014
Aktuell utgåva av monterings-

anvisningen för det kompletta 

våtrumssystemet PCI VG2014 

finns att ladda ner som pdf 

under fliken broschyrer på 

www.pci-sverige.com 
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Montera PCI Brunnsmanschett WS 

37x37 fram till kanten på silen och 

pressa fast den med PCI Aluminium 

roller.

PCI Pecilastic W Project skall 

läggas på golvet och vinklas upp 

på väggen. Skär till en våd osm är 

10-15 cm längre än golvets bredd. 

Klipp bort hörnet av PCI Pecilastic 

W Project-folien så den följer 

brunnsmanschetten och vinklas 

upp på väggen.

Applicera PCI Pecitape Bond längs 

kanterna och på manschetten.

Dra ut PCI PCI Pecitape Bond med 

PCI limspridare till ett heltäckande 

skikt på brunnsmanschetten och på 

brunnens väggfläns.
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Unidrains monteringsanvisning skall 

följas vid installation av brunnen, se  

www.unidrain.se

Rengör brunnen med rödsprit. Lägg ramen för silen på PCI 

Brunnsmanschett WS 37x37, som 

mall och skär längs kanten för att få 

rätt storlek på manschetten.

Slipa brunnens klisterflänsar med 

slippapper. Spackelrester etc. skall 

först avlägsnas.

Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014)
skall även användas för att utföra ett komplett våtrum.

UNIDRAIN HÖRNAVLOPP med våtrumssystem PCI VG2014

Montera PCI Pecilastic W Project-

folien på golvet, uppvinklad på 

väggen och sedan folien på väggen.

Skarven på väggen förseglas med 

PCI Pecitape 100P som limmas 

med PCI Pecitape Bond. Bandet 

som skall överlappa det horisontella

bandet.
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Applicera PCI Lastogum över 

banden och längs kanterna av 

banden.
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Fäst det självhäftande bandet 

PCI Pecitape WS över skarven på 

väggen mellan folie och brunn. Var 

noga med att trycka in bandet i 

vägg/väggvinkeln.
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Det självhäftande bandet PCI 

Pecitape WS skall monteras över 

skarven mellan folie och brunn. 

Börja med bandet på golvet och 

vinkla upp det på väggen ca 10 cm. 

Var noga med att trycka in bandet i 

golv/väggvinkeln.

Pressa fast bandet med PCI 

Aluminiumroller.

Montera PCI Pecitape WS-bandet 

vid kortsidan av brunnen och vinkla 

upp det på väggen, ca 10 cm.

Fäst PCI Pecitape WS-bandet vid 

brunnens övre kant.

UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG2014
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Unidrains monteringsanvisning skall 

följas vid installation av brunnen, se 

www.unidrain.se

Rengör brunnen med rödsprit. Lägg ramen för silen på PCI 

Brunnsmanschett WS 37x37 som 

mall och skär längs kanten för att få 

rätt storlek på manschetten.

Slipa brunnens klisterflänsar med 

slippapper. Spackelrester etc. skall 

först avlägsnas.

Skarven på väggen förseglas med 

PCI Pecitape 100P som limmas fast 

med PCI Pecitape Bond som skall 

överlappa det horisontella bandet.

Applicera PCI Lastogum över 

banden och längs kanterna av 

banden.
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Monteringsanvisningen för det kompletta systemet PCI VG2014 (daterad juli 2014) 
skall även användas för att utföra ett komplett våtrum. 

Monteringsanvisning för 

PCI VG2014
Aktuell utgåva av monterings-

anvisningen för det kompletta

våtrumssystemet PCI VG2014 

finns att ladda ner som pdf 

under fliken broschyrer på 

www.pci-sverige.com







BASF AB / PCI Sverige
Box 7144
402 33 Göteborg

Telefon: + 46 031-26 84 60
Fax: + 46 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com 
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