Golvbrunn 3

Drift- och Skötselanvisning
Purus Golvbrunnar - allmän

Till bostadsinnehavaren
Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från Purus AB.
Purus egna golvbrunnssilar är märkta med namnet PURUS.
Alla Purus golvbrunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en
urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla rent.

Purus följer branschens regler för säker vatteninstallation.
Våra golvbrunnar är typgodkända enligt europanormen
för golvbrunnar, SS-EN 1253.
Typogodkännandet gäller både för installation med klinker
och plastmatta.
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Plastmatta
Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med
ﬁngrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt
och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

Normalskötsel - allmän
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur
ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Purus golvbrunnar är självrensande. Vid
uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel
(t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även
förebyggande mot beläggningar och odörer. Undvik att repa ytan.
Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Demontering

Återmontering

t
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Ta bort golvbrunnssil
Rengör ev. silkorg
Lyft upp vattenlås med lyftbygeln
och rengör vattenlåset (vattenlås
Tyr och Ran i plast och Center
i rostfritt stål är delbart för att
underlätta rengöring)

t
t

Sätt tillbaka vattenlåset, smörj
in o-ring med tvållösning för
enklare montage
Se till att vattenlåset sitter i sitt
bottenläge –fyll på vatten i låset
Montera ev. silkorg och
golvbrunnssil

PURUS golvbrunnar kan kompletteras med luktspärr/bakvattenlås
NOOD, RSK nr: 713 84 50, 713 84 33.

Golvbrunnar Plast
Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln och drag upp
insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är
urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel.
Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att
tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga upp genom springan.
Fukta tätningsringen med tvållösning så går montaget lättare.

Golvbrunnar Gjutjärn
Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar
med urtagbar vattenlåsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

Golvbrunnar Special
Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste
insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna
skadas.
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Golvbrunnar Rostfritt stål
Normalskötsel - Rostfria golvbrunnar
Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, t.ex. diskpulver eller milt skurpulver på ytan.
Gnid pulvret lätt mot stålytan med en fuktad putsduk eller svamp. Avlägsna rengöringsmedlet
noggrant med kallt vatten, torrtorka stålytan med en torr mjuk putsduk. I de fall missfärgningar
uppkommer efter torkningar är detta indikation på att ytan inte har blivit ren, varför behandling
måste upprepas. Vid kraftigt nedsmutsad yta kan ﬂera behandlingar erfordras.

Anm. Ytan bör ej sköljas med varmt vatten då missfärgningar på grund av indunstning då
lätt uppkommer. Låt ej den rostfria ytan självtorka.

Avlägsnandet av kalkbeläggningar
Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan
avlägsnas med någon av följande lösningar.
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Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt gäller
samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon
av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med
mjuk putsduk görs. Använd skyddshandskar.

Avlägsnandet av rostbeläggningar
Rostbeläggningar som ej har stått kvar längre tid på den rostfria ytan, kan
normalt avlägsnas genom användandet av ett milt skurpulver. Det torra
skurpulvret gnides lätt mot stålytan med en fuktad putsduk varefter sköljning
med kallt vatten och torrtorkning med mjuk putsduk görs.
Har rostbeläggningar tillåtits att under en längre tid intorka på det rostfria
materialet inträffar vanligen en viss inbränning av korrosionsprodukterna i den
rostfria ytan och resulterar i kvarstående missfärgningar efter det att rosten
avlägsnats enligt ovan.
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I sådana fall rekommenderas alternativt borstning med torra nylonﬁberborstar
eller avrostning med utspädd salpetersyra HNO3, utspädd med 4 delar vatten.
Sköljning och torkning enligt ovan.

Purus golvbrunnar är typgodkända enligt
europanormen för golvbrunnar, SS-EN
1253. Får installeras i alla typer av våtruum.
Purus är certiﬁerad enligt ISO 9001.
Vår ständiga produktutveckling kan medföra
ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
Södergatan 7 SE-275 31 Sjöbo
Tel +46 416-257 00 Fax +46 416 257 20
info@purus.se www.purus.se
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