Monteringssats
Remodul Duschkabin

1 Kabinväggar
2 st sidor
1 st bakstycke

6 Armatur/duschkit 1 st

2 Kabinkar, komplett
med avloppsventil

8 Avloppssats
1 st rör diam. 32 mm
2 st kopplingar

3 Ben 4 st
4 Täckplåtar
2 st främre/bakre
2 st sidor
5 Väggbygel 1 st

7 Duschförhänge 1 st

9 Väggfästen
2 st övre
2 st nedre
10 Slanganslutningar 2 st
2 st böjlig slang

11 Skruvsats

28 st Träskruv 5,0 x 40
8 st Brickor, dito
14 st Montageskruv 4,2 x 25
19 st Maskinskruv M6 x 12

Monteringsanvisning
Remodul Duschkabin
1

Börja med att skruva fast benen
på kabinkaret. Träskruv - 5,0 x
40, 16 st. (Avlägsna ev. limrester
innan benen skruvas fast!)

4

2

Montera anslutningskoppling för
avlopp.

5

Skruva fast täckplåtarnas undersidor i kabinkaret. Montageskruv
- 4,2 x 25, 14 st.

Montera kabinkarets täckplåtar.
Börja med sidorna, därefter
främre och sedan bakre täckplåt.
(Kabinkarets fram- och baksida
är märkt F/B.) Var försiktig så att
plastmattan inte skadas!

7

Res kabinväggarna, börja med
bakstycket. (Här är det bra om
man är två som hjälps åt.) Skruva
in fästskruvarna som håller ihop
bakstycke och sidor löst. Maskinskruv - M6 x 12, 10 st.

3

Applicera tätningsmassa på kabinkarets översidor.
Använd tätningsmassa typ
våtrumssilikon.
(Ingår ej i monteringssatsen!)

6

Applicera tätningsmassa på
kabinväggarnas bakkanter.

8

Montera väggbygeln som håller
samman sidor och bakstycke.
Även här bör fästskruvarna till en
början skruvas i löst. Maskinskruv
- M6 x 12, 9 st.

9

Dra fast samtliga skruvar som
håller samman sidoväggar och
bakstycke. Se till att plåtarna går
ordentligt in i varandra. Dra fast
väggbygelns fästskruvar sist.

12

Märk ut håltagning för
duschstång. (Det övre hålet
är förborrat.) OBS! Se leverantörens måttanvisningar för
aktuellt duschkit. (Ex: FM Mattsson 9000E = c/c 650 mm.) Använd träklossar som mothåll för
duschstångens fästen. Dessa
ingår ej i monteringssatsen!

15

Täta utrymmet mellan täckplåtar
och kabinväggarnas framkant
med våtrumssilikon.

10

Skruva fast sidoväggar och bakstycke i kabinkaret. (Vänta med
de två bakre skruvarna för väggfästena.) Träskruv - 5,0 x 40, 6
st + bricka, 6 st.

13

11

Skruva fast de nedre väggfästena
i kabinkaret. Träskruv - 5,0 x 40,
2 st + bricka, 2 st.

14

Montera duschkit, armatur och
vattenanslutningar enligt fabrikantens anvisningar. Applicera
tätningsgel på slangkopplingar för
inkommande vatten.

16

Montera avloppsrör och vinkel till
avloppsbrunn. Medföljande
avloppsrör har diameter 32 mm
och längden 500 mm. Ev. kan
röret behöva förlängas eller
avkortas beroende på avloppsbrunnens placering.

Placera kabinen mot vägg. Montera övre väggfästen och skruva
fast övre och nedre väggfästen
i vägg. Träskruv - 5,0 x 40, 4 st.
Montera duschförhänge.

