
 

MONTERING.
Mål op til vægprofilen, og skru den derefter fast med passende befæstelse. 
Brug vaterpas! Brusebadet skal monteres i en massiv konstruktion, fx lægter, beton 
eller i separat konstruktionsdetalje. Skruebefæstelser må ikke kun udføres i vægpladen. 
Vådrumsmembranen skal omhyggeligt genoprettes. Hullet må ikke bores så dybt, at 
silikone kan presses igennem stikbjælken. Ved trævægge med vådrumsplade gen-
oprettes vådrumsmembranen ved at lægge silikone i hullet, inden skruerne monteres. 
Ved betonvægge genoprettes vådrumsmembranen med silikone, både inden pluggen 
og derefter inden skruen monteres.
Før derefter døren ind med hængselsprofil i vægprofilen.
Justér derefter brusebadet, så alt er lige uden åbninger.
Når brusebadet er på plads, bores 4 huller (3,2 mm i diameter) i hver vægprofil. 
Gør derefter brusevæggen fast med spændeskive, skrue og skruehætte.
Montér dryplisten. Montér dæklåget (3).
Tætn til sidst samlingen mellem væg og profil på indersiden af brusevæggen 
med vådrumssilikone.

Vigtigt! Vent med at bruge brusebadet, indtil silikonen er hærdet, ca. 24 timer!

Brug ikke magt. Profiler og glas skal behandles forsigtigt, så de ikke bliver ridset.
Brug neutrale rengøringsmidler og en blød klud til rengøring. 
Hængslet skal smøres med silikonefedt to gange om året.
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Nr. Del  Antal
1 Plug 8
2 Vægprofil 2
3 Dæklåg 2
4 Spændeskive 8
5 ST4x12 skrue 8
6 ST4x12 skruehætte 8
7 ST5x30 skrue 8
8 Drypliste, gulv 1
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MONTERINGSANVISNING
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"Dette produkt er tilpasset de svenske brancheregler Säker Vatteninstallation.
Leverandøren garanterer produktets funktion, hvis branchereglerne og 
monteringsanvisningen følges. 

Olten

Strømberg & Fischer Vesterlundvej 12
DK-2730 Herlev

Tlf.: +45 44 524 524
Fax: +45 44 524 525

sales@stromberg-fischer.dk
www.stromberg-fischer.dk

BEMÆRK! BOR ALDRIG HUL I VÆGGEN, FØR MÅLENE PÅ DET AKTUELLE EKSEMPLAR ER KONTROLLERET.
Mindre afvigelser i de faktiske mål kan forekomme. Strømberg & Fischer påtager sig derfor intet ansvar, hvis forboring er sket uden 
forudgående opmåling af det aktuelle eksemplar. De angivne mål er kun beregnet til at forberede eventuelle stikbjælker.


