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Gulvafløb til gulve af beton eller gulve med PVC-belægning

JAFO
type PSX 75 og PBX 75

FABRIKAT:
JAFO AB, Sverige

MÆRKNING:
1 Fabrikantmærke: jafo og lignende.
2 Materiale: PP 2 Gulvafløbet indstøbes i beton eller monteres i gulve med vandtæt lag af PVC
3 Dimension: 75 banevare efter leverandørens forskrifter. For gulve med fliser eller klinker
4 Godkendelsesmærke: anvendes som overgang JAFO klinkeramme med firkantet rist.

RØRFORENINGENS VVS-NR.: Tilslutning:
153494-95 3 Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

BEMÆRKNINGER:
Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til
sideindløbene angiver den afløbsstrøm,
der kan tilføres under risten, uden at der
opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, Gulvafløbene er med udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke. Type PSX 75 er med
mens den maksimalt tilladelige afløbs- vandret udløb, og type PBX 75 er med lodret udløb. Afløbet er forsynet med en rund
strøm gennem risten angiver, hvor meget krave, hvori gulvbelægning af PVC fastholdes ved hjælp af en spændering, som
der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at fas tgøres med skruer. Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse ti l
der opstår oversvømmelse. gulvkonstruktion.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange
installationsgenstande, der kan tilsluttes et
gulvafløb, bør der foretages en vurdering
af den sandsynlige samtidighed for afløb
fra de forekommende installationsgen-
stande. For baderum i boliger vil det nor-
malt være rimeligt at antage, at højst 2
installationsgenstande tømmes samtidig
gennem et gulvafløb.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Montering:
1 Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger

4 Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist
må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

5 Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret
hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til
systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:
6 Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,2 l/s.

Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,4 l/s.
Gulvafløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist maksimalt aflede
1,5  l/s. Se også Bemærkninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse

Gulvafløbene kan forsynes med en forhøjningsring, JAFO PF 100, som ved
afskæring kan forøge højden med mellem 35 og 100 mm.
Ved montage i gulve med klinke- eller flisebelægning anvendes som overgang JAFO
klinkeramme med firkantet rist.

Materiale
Gulvafløb, vandlås og rist er af PP, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning
Udløb er med 75 mm udvendig diameter. Afløbet er med 2 stk. sideindløb med
udvendig diameter 32 mm for tilslutning af afløbsrør med tilsvarende stikmuffer.
Sideindløbene er muffer med tætningsring, 2 stk. for rør med udvendig diameter 32
mm.
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