
GOLVBRUNNAR
Våra golvbrunnar tillverkas alltid i syrafast stål (EN 1.4404) för att säkerställa högsta kvalité och hållbar-
het. Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera 
produkter som möter morgondagens krav. Nedan ser du ett axplock på våra standardbrunnar som vi 
kan leverera med kort varsel. 
Du hittar hela vårt utbud på vår hemsida www.stainlessteam.se. 

GOLVBRUNNAR
Med bottenutlopp eller sidoutlopp. Kan fås med löstagbart 
vattenlås eller fast monterat vattenlås beroende på instal-
lationsområde. Utloppet finns som standard i 75mm eller 
110mm men går också att få i 32mm och 50mm efter förfrå-
gan. Golvbrunnen anpassas utefter golvtyp med rätt tillbehör. 
Levereras med standardsil men kan fås med olika design på 
sil efter förfrågan. Tillbehör till golvbrunnar är silkorg, extra ut-
lopp, mekaniskt vattenlås, klämringar, klinkerram etc.

SPYGATTER
Med bottenutlopp eller sidoutlopp. Kan fås i olika utföranden 
beroende på vilken golvtyp som spygatten ska installeras i. 
Finns med 32mm eller 50mm utlopp. Kan fås med skruv-
lås för säker installation samt högre belastningsklass för att 
klara av bil och trucktrafik. Egen design på sil är möjlig efter 
förfrågan.

SANDAVSKILJARE
Våra sandavskiljare kan fås med sidoutlopp eller bottenut-
lopp i dimensionen 75mm eller 110mm. Den är bestyckad 
med en sandavskiljande korg och vattenlås. Finns i olika ver-
sioner beroende på golvtyp. Standardstorlek är 360x300mm 
men kan fås i andra storlekar efter förfrågan.

GOLVBRUNN MAXI
Kan fås med botten eller sidoutlopp. Båda varianterna har 
vattenlås och kan fås med antingen 75mm eller 110mm ut-
lopp. Golvbrunn MAXI är utrustad med silkorg för enkel rens-
ning och med dess stora volym klarar den av att svälja större 
mängder vatten på kort tid vilket gör att den passar perfekt i 
t.ex. tvättstuga eller område där man häller ut vatten.
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ANRIN Stainless Team
Drift och skötselanvisning golvbrunnar

För stainless team golvbrunnar
 
Avloppssystemet måste rengöras regelbundet för att säkerställa att det fungerar opti-
malt. Hur ofta rengöring skall ske beror på avloppssystemets nyttjande och kvaliteten 
på avloppsvattnet. Blir vat-tenlåset uttorkat, kan det emellertid samlas smuts i det som 
skall tas bort. Använd i detta fall antibak-teriellt rengöringsmedel för att tvätta systemet 
och skölj vattenlås noga med hjälp av mycket vatten. Desinfektionsmedel skyddar 
också mot lukt och ansamling av smuts. Använd inte rengöringsmedel som innehåller 
ammoniak eller andra frätande ämnen.  Golvbrunnsystem i rostfritt och syrafast stål ska 
inte komma i kontakt med stål, järn eller andra korrosionsbenägna metaller.

Under byggnadsfasen var medveten om följande
 
Under uppbyggnad kommer golvbrunnar i kontakt med skadliga ämnen (betongdamm, 
murbruk och lim) och detta kan försvåra borttagning av vattenlåset i ett senare skede. 
Om golvet ska avjämnas skall man skydda vattenlåset och övriga delar på brunnen 
under arbetet.

Golvbrunnar med avtagbart vattenlås

Lyft upp vattenlåset med hjälp av handtaget. Vattenlåset kan sitta hårt om den inte 
har rengjorts under en längre period. När du sätter tillbaka vattenlåset, kontrollera att 
tätningen sitter som den ska. För att underlätta återinstallationen, använd ett glidmedel 
(till exempel GLIDEX) eller en tvållösning.

Golvbrunnar med fast vattenlås

Kontrollera att pluggen sitter på plats korrekt. Pluggen kan tas bort för att underlätta vid 
rengöring och/eller spolning. Var noggrann med att pluggen sitter korrekt på plats efter 
rengöring.
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