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PILI FORHØYNINGSRING 
UTEN ANBORING  
MONTERINGSANVISNING

Montering av Pili- forhøyningsring uten anboring, utføres på følgende måte:

PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

pipelife.no

Sluk og forhøyningsring 
UTEN anboring

1.  Slukrist, klemring, kopp og trakt på eksisterende sluk demonteres.
 Ta vare på skruer og deler da disse skal brukes senere.
 O-ringen som ligger under klemringen skal ikke demonteres.

2.  Høyde på forhøyningsringen tilpasses ved å kappe spissenden 
 til ønsket lengde. Se tabell for veiledning.

3.  Forhøyningsringen avgrades innvendig etter kapping.

4.  Forhøyningsringens underdel monteres på sluket. Pass på at hullene   
 på flensen passer rett over skruehullene i sluket. Dette for å sikre   
 at skruene skrus rett ned i skruehullene på sluket. Pass på at O-ringen  
 ikke kommer ut av posisjon.

5.  Den medfølgende slukoverdelen monteres i forhøyningsringen. NB!   
 Lepperingen må smøres med silikon.

6.  Kopp og trakt monteres i ny sluk. NB! O-ring leie i sluket smøres med  
 silikon.

7.  Klemring og rist settes på for å dekke til slukåpningen i påvente av gulv 
 belegg eller membran.

8.  MONTERING AV KLEMRING VED LEGGING AV GULVBELEGG 
 ELLER MEMBRAN
 Klemringen skal sikre tett og sikker forbindelse mellom sluk og 
 gulvbelegg/membran, og monteres vanligvis av gulvleggeren. 
 Klemringen fjernes før gulvbelegget legges over sluket, og det lages 
 en utskjæring med diameter på 120 mm i senter av sluket. 
 Belegget varmes over sluket og klemmringen presses ned på plass.   
 Tydelige pil er nede i sluket anviser hvor skruene skal sitte. Pass   
 på at O-ringen ligger på rett plass. Bruk medfølgende 6 stk. syrefaste  
 skruer (4,2 x 25 mm med pan-hode) og trekk til med håndtrekker i   
 vekselsvis rekkefølge til klemmringen er skrudd helt ned. Pass på   
 at skruene skrus rett ned i skruhullene i sluket.

Forhøyning Kappemål fra spissende

145 mm 0 mm

135 mm 10 mm

125 mm 20 mm

115 mm 30 mm

105 mm 40 mm

95 mm 50 mm

85 mm 60 mm

75 mm 70 mm

65 mm 80 mm

55 mm 90 mm

45 mm 100 mm

35 mm 110 mm
Tabell ref. pkt. 2.


