
OBS! Dette gulvsluk 
er tiltenkt for den 
gulvtype som er 
avkrysset over. Om 
sluket installeres i 
et annet gulv, eller 
om ikke monterings-
anvisningen følges, 
tar vi ikke ansvar for 
funksjonen.

Ar t nr 1MONT008NO  01.04.2010

MONTERINGS-
ANVISNING
Gulvsluk FURO 008

 FLISGULV F1

 FLISGULV F3

 FLISGULV F4

 FLISGULV F5

 GULV MED EPOXY/ACRYL

 ALT. STåLSLIPT bETONGGULV

 GULVbELEGG På bETONG-

 ELLER TREGULV



Dette produkt er produsert i henhold til de svenske bransjereglene for 
Säker Vatteninstallation som er fremskaffet for å sikre kvaliteten i alle 
byggeprosjekt. Dette innebærer at bruk av FURO produkter vil sikre at 

produktene oppfyller alle tekniske krav satt i denne standarden.



Dette er en monteringsinstruksjon
for alle gulvvarianter for FURO 008.

    på framsiden markerer hvilket gulv dette
sluk er tiltenkt for.

FURO 008 er moduloppbygd. Om gulvtypen
endres så rekker det å bytte overdelen.

Dra under- og overdelen fra hverandre gjen-
nom å dra rett oppover.

ObS! 
Om den teleskopiske funksjonen utnyttes – 
dra ikke lengre enn til en markant motstand 
kjennes.

Om gummipakningen syntes er sluket fratruk-
ket for langt.

bedriftens forpliktelser:
Som innehaver av sertifikatet PS 0706 forplik-
ter bedriften seg til å levere det sertifiserte 
produktet med de egenskaper som fremgår 
av sertifikatet.



Gulvsluk FURO 008
for FLISGULV F1 
Fliser i påstøpt betonggulv med limbar membraniso-
lering som tettsjikt, (asfaltmasse eller selvheftende 
gummiasfaltmatte).

RØRLEGGEREN:
Fiksere sluket med hjelp av gjengstenger (tilbehør)
som monteres i slukets festeører (1).

Justere inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart
10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.

bETONGARbEIDEREN:
Klistre tettsjiktet (2) mot den vel rengjorde tettflen-
sen (3) sånn at dreneringsspalten ikke tettes igjen. 
Følg membranleverandøren anvisninger.

ObS! Membran skal være av sådant materiell (as-
faltsmasse eller selvheftende gummiasfaltmatte) 
som fester mot rustfritt.



FLISLEGGEREN:
Legg flisene på påstøp (4) med en mørtelblanding. 
Det er viktig at betongen eller støpen helt
fyller ut hulrommet under brønnens firkant (5).

Ekstra forhøyningsring (art.nr 220FR12) kan bestil-
les fra Furhoffs. Fug (6) rundt firkanten.
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Gulvsluk FURO 008
for FLISGULV F3
  

Fliser i betonggulv uten tettsjikt.
Kun i plate på mark.

RØRLEGGEREN:
Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) 
som monteres i slukets festeører (1).

Justere inn den i horisontalleie. Sluket er vridbart
360° og teleskopisk justerbart 10 mm i høyden.

Anslutt avløpsrøret.

FLISLEGGEREN:
Legg flisene på påstøp (2) med en mørtelblanding. 
Det er viktig at betongen eller støpen helt fyller
ut hulrommet under brønnens firkant (3).

Fug (4) rundt firkanten.
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Gulvsluk FURO 008
for FLISGULV F4 
Fliser limt på sparklet eller rullet tettsjikt,
på betonggulv.

RØRLEGGEREN:
Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger 
(tilbehør) som monteres i slukets festeører (1).

Juster inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° och teleskopisk justerbart
10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.

FLISLEGGEREN:
Gjør rent slukets tettflens (2). Legg tettsjiktet
(3) etter tettsjiktsleverandørens anvisninger.

Legg flisene i tannsparklede festmasse fram til
noen rader fra sluket.

Still inn forhøyningsringen i rett høyde.

Fyll hulrommet under firkantflensen (4) med 
festmasse. Legg resterende fliser og fug (5) 
rundt firkanten.
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Gulvsluk FURO 008
for FLISGULV F5
 

Fliser limt på 1–4 mm tykk banemembran
(pVc-belegg) som tettsjikt, på betonggulv.

RØRLEGGEREN:
Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) 
som monteres i slukets festeører (1).

Juster inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart
10 mm i høyden.

Anslutt avløpsrøret.

MEMbRANLEGGEREN:
Gjør rent slukets flens (2).

Flisene legges med flislim direkte på membran (3) 
som kan være en membranduk eller en PVC matte 
som klemmes fast med slukets klemflens. 

Disse materialer skal da være beregnet på å ligge 
som membran under fliser.

Tetningen under duken/belegget mot slukets flens 
(2) skal være det som membranleverandøren beskri-
ver. For PVC matte kan Cascos ”Aqua Tät” brukes.
Skjær ett hull i duken/belegget (3) etter slukets 
indre kant. Skru fast klemringen.
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FLISLEGGEREN:
Legg flisene i tannsparklet fastmasse frem til noen
rader fra sluket.

Still inn forhøyningsringen (4) i rett høyde. Fyll hul-
rommet under firkantflensen (5) med festmasse.
Legg resterende fliser og fug (6) rundt firkanten.



Gulvsluk FURO 008 for
bETONGGULV med EPOXY/ACRYL 
RØRLEGGEREN:
Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) 
som monteres i slukets festeører (1). Justere inn
den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart
10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.

bETONGARbEIDEREN:
Betongen skal vibreres inn nøye under hela sluket. 
Under vedheftningsflensen (2) får ingen luftlommer
finnes.

GULVLEGGEREN FOR EPOXY/ACRYL:
Gjør rent vedheftningsflensen (2) for betongrester
m.m. Om utsparring ikke er gjort skal gulventre-
prenøren frese bort betong fra flensen. Behandle 
vedheftningsflensen med primer for ikke sugende 
underlag og strø den med finsand som
får tørke inn i primeren. Legg Epoxy/Acryl (3) 
etter leverandørens anvisninger.
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Gulvsluk FURO 008
for bETONGGULV med
1,5–4 mm GULVbELEGG  
RØRLEGGEREN:
Fiksere sluket med hjelp av gjengestenger (tilbehør) 
som monteres i slukets festeører (1).

Juster inn den i horisontalleie.

Sluket er vridbart 360° og teleskopisk justerbart
10 mm i høyden. Anslutt avløpsrøret.

GULVLEGGEREN:
Gjør rent slukets flens (2).

Legg en streng med tetningsmiddel på slukets 
flens utenfor mutterne. Anvend Casco’s AquaTett 
eller Altro Seal. Vannbasert tetningsmiddel skal 
ikke benyttes.

Dobbeltlim hele slukets flens med Casco Proff
eller likeverdig (Limes som kontaktlim).

Skjær hull i pvc-belegget etter slukets innerkant. 
Varm ned pvc-belegget og skru fast klemringen (3). 
Etterskru skruene.
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Ab FURHOFFS ROSTFRIA

TEL 22 26 03 00 • FAX 22 26 03 01

www.furhoffs.no • info@furhoffs.no

Installasjonstilbehør:

Ekstra forhøyningsring til 
F1, F4, F5

Art.nr 220FR12 • NRF 341 24 72

Monteringstag
Art.nr 1SB • NRF 341 23 51

Tettemiddel ”Aqua Tett” 
for PVC-belegg på gulv

Art.nr 1AQUAT40
(40 ml rekker til 2,5 m)

http://www.furhoffs.no
mailto:info@furhoffs.no

