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Afløbsskål til bruseniche med gulv af beton eller 
gulv med vandtæt belægning af PVC
JAFO PSU 32 VP

FABRIKAT: BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Jafo AB, Sverige Montering:

MÆRKNING: føres til et gulvafløb i samme rum.
1 Fabrikantmærke: JAFO
2 Godkendelsesmærke: 2 Afløbsskålen kan monteres i følgende gulvkonstruktioner:

RØRFORENINGENS VVS-NR.:
153487.110 og 153488.112 – Monteret i gulve med vandtæt belægning af PVC banevare efter leveran-

1 Afløbsskålen installeres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet

–   Indstøbt i beton med tætningskraven helt omstøbt.

dørens forskrifter.

Tilslutning:
3 Afløbsrøret mellem afløbsskål og gulvafløb skal i hele dets længde lægges

med fald til gulvafløbet.

4 Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for
rensning.

Afløbsstrøm: 
5 Gennem skålen og et 2 m langt ø 40 mm eller ø 32 mm afløbsrør kan der

maksimalt afledes 0,4 l/s.

BEMÆRKNINGER:
De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under
hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv til gulvafløb, som regel ligger med
r inge fald og let giver anledning til slamaflejringer og dermed til dårlig lugt i
rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at tilstoppe.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse
Afløbs skålen til betongulv (VVS-nr. 153488.112) består af en skål med
tætningskrave, en ramme og en kvadratisk rist.

Afløbsskålen til gulv med PVC-belægning (VVS-nr. 153487.110) består af en
skål med rund krave hvori gulvbelægningen af PVC fastholdes ved hjælp af en
spændering, som fastgøres med skruer. Kraven er forsynet med skruehuller for
fastgørelse til gulvkonstruktionen.

Materiale
Afløbsskål er af blå PP, og ramme og rist er af forkromet ABS.

Tilslutning
Afløbsskålen er med stikmuffe med gummitætningsring for tilslutning af
afløbsrør med udvendig diameter 32 mm eller 40 mm. Afløbsskålen til gulve
med PVC-belægning er dog kun beregnet for 32 mm afløbsrør.


