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ANRIN Stainless Team
Produktblad terrassbrunn

Specifikation

INSTALLATION - TERRASSBRUNN
INSTALLATIONSANVISNING TERRASSBRUNN 
Nedan följer en installationsanvisning för vår terrassbrunn med klisterfläns.
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KONTAKT DIREKT: 010-209 0 902 | www.stainlessteam.se | info@stainlessteam.se

Varma tak:
Säkra takbrunnen med samma typ av teleskopiska fästelement som används för att säkra det 
första lagret av bitumentätskikt till takkonstruktionen. Använd de fyra hålen i hörnen till de 
teleskopiska fästelementet.

Kalla tak:
Säkra takbrunnen till trä/betong/stål konstruktionen med hjälp av 4st skruvar i hörnen.

Installation av bitumenmatta:
Rengör ytan noggrant från smuts och fett. Använd rengöringsmedel som inte lämnar en fet film, 
det kan försämra vidhäftningen mellan bitumentätskikt och takbrunnen. Värm bitumentätskiktet 
så att den smälter samman med takbrunnen enligt med gällande föreskrifter. Vi rekommenderar 
att ett hål på Ø145 mm görs i bitumentätskiktet vid montering av takbrunnens underdel.

För därefter i överdel och montera eventuellt sandfång och sil.

Sandfång
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Sandfång

Stainless Team terrassbrunn är avsedd för avvattning av b.la innergårdar och takterrasser men funkar lika bra till liknande konstruktioner.
Våra terrassbrunnar tillverkas i rostfritt stål (EN 1.4301) men kan även fås i syrafast stål (EN 1.4404). Vi innehar alla certifikat som krävs samt 
att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera produkter som möter morgondagens krav. 

Terrassbrunn
 
Stainless Team terrassbrunn finns i 2 varianter, med klisterfläns eller med klämfläns. Den 
kan fås med fyrkantig överdel 200x200 men även med cirkulär överdel som är 150 mm 
i diameter. Vid begäran kan den även levereras med en större sil. 
Stainless Team terrassbrunn levereras med ett mindre sandfång men detta kan bytas ut 
mot ett större på begäran. Överdelen är justerbar i höjdled och kan kapas efter behov. 
Standard utloppet är 110 mm men även detta kan fås i andra dimensioner på begäran.
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