Asennusohje
Korotus- ja massarenkaat
Lattiakaivon suojakantta ei saa poistaa ennen lattiavalua.
Käytä RST/HST-kaivoihin vain RST-korokerenkaita.
Muoviset korokerenkaat sopivat muovisiin ja valurautaisiin kaivoihin joissa on automaattinen korokerengas.
Muovisia korokerenkaita voi pinota päällekkäin halutun
korkeuden saavuttamiseksi, max. 2 korokerengasta päällekkäin.

Lattiakaivon on oltava samalla korkeudella kuin vedeneristettävä lattiapinta. Jos lattiakaivo ei jostain syystä
ole oikeassa tasossa, käytä Purus korokerenkaita valun
yhteydessä, jotta kaivon yläpinta saadaan vedeneristeen
tasolle.
Ennen kuin aloitat vedeneristystä, tutustu huolellisesti
vedeneristevalmistajan asennusohjeisiin.

Purus muovikannet eivät sovi massarenkaisiin. Käytä
massarenkaiden kanssa rst-kansia.

Korotusrenkaat Automaattinen kiristysrengas
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Poista suojakansi. Työnnä varovasti
ruuvimeisseli muovikannen alle 45
asteen kulmassa ja paina kantta
ylöspäin kunnes se aukeaa.
Suojakansi on tiiviisti paikoillaan,
jotta kaivoon ei kulkeutuisi rakennusaikana betonia tai muuta likaa.

Poista kiristysrengas kaivosta ennen
korotusrenkaan asennusta ja pyyhi
kaivo sen alta puhtaaksi.
Tarkista, että korotusrenkaan o-tiiviste on paikoillaan ja työnnä sitten
korokerengas tiiviisti paikoilleen.
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Vedeneristämisen jälkeen asenna
kiristysrengas korokerenkaaseen
leveämpi puoli ylöspäin.
Houm! Vesilukko sijaitsee lattiakaivon pohjalla. Korokerengas ei muuta
vesilukon paikkaa.
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Korotusrenkaat Flex ja Flexi
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Mittaa korokerenkaan
toivottu korkeus. Ruuvaa
sen jälkeen alaosa irti.
Leikkaa alaosa oikeaan
pituuteen yläreunasta.
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Ruuvaa korokerenkaan
kaksi osaa uudelleen
yhteen ja tarkista, että korkeus on oikea.
Jos korokerenkaasta tuli
liian lyhyt, voit kääntää
yläosaa vastapäivään max.
yhden kierroksen (vastaa
5 mm). Tarkista, että osat
ovat yhä tiiviisti kiinni toisissaan.

Jos käytät Flexi-korokerengasta, käytä vain yhtä
sivuliitoksista.
Kaikki sivuliitokset on
tulpattu. Irrota tulppa
ja korvaa se jollakin
Puruksen pikaliittimistä.
Jätä sivuliitoksen tiiviste
paikoilleen.

Massarenkaat ruostumatonta terästä
Purus massarenkaat korottavat kaivoa 3 mm.
Jos kiristysrengas on kaivossa, poista se ja
aseta massarengas sen paikalle.
Massarengas ei „klikkaa“ paikoilleen, vaan
istuu kaivoon hieman väljästi. Massa sitoo
massarenkaan paikoilleen oheisen kuvan
mukaisesti.
Purus massarenkaita voi käyttää myös
vanhemmissa kaivoissa. Suosittelemme
kuitenkin vaihtamaan lattiakaivon, jos se on
valmistettu ennen vuotta 1990.
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