
  

Installationsinstruktioner för avstängningslucka RIS 
 
1. Kontrollera luckan för transportskador.  

  

Vid montage i betongkanal 

 
1. Rengör och ta bort ev rester och material från spåren som är för ramen. 

2. Rikta in den stängda luckan vertikalt och horisontellt innan den låses på plats i spåren (utan 

för mycket press men se till att den inte kan röra sig). Sätt fodret långt ut mot basen (under 

den under ramen).  

3. Fogning får endast ske med stängd lucka. 

4. Efter fogning, gör rent och smörj in spindel med vattenresistent fett (se drift och 

underhållsmanualen). Öppna luckan och ta bort eventuellt murbruk och skräp från insidan 

av ramen och tätningen. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 

Vid montage framför kanalöppning, med plugg 
2. Installera inte om inte alla sidor är jämna.  

3. Fäst förseglingstejp på baksidan av ramen.  

4. Placera luckans ram framför utloppsöppningen. Utlopp och luckport skall matcha exakt 

mot konstruktionen. Se till att luckan är vertikal.  

Borra plugghål genom säkringshålen i ramen. Ta bort eventuellt damm från hålet och  

sätt i pluggar enligt tillverkarens specifikationer. 

VARNING: Använd endast plugg som godkänts av kontrollerande företag! 

Montera ramen utan spänningar, stöd ramen om det behövs. 

5. Rengör spindel och täck den med vattenresistent fett (se drift och underhållsmanualen)  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 

Vid montage i kanal, med plugg  
2.    Använd 20x10 neopren gummipackning för väggfäste och 30x4 limmad neopren  

       gummipackning för monteringsfäste (av de fyra fästena är bara ett par att förseglasför den   

       undre ramprofilen).   

       Använd plugg för att fästa de bakre monteringsfästen vinkelrät mot kanalväggen. När detta    

       görs, följ tillverkarens specifikationer.  

       VARNING: Använd endast plugg som godkänts av kontrollerande företag! 

3. Placera luckan och dess främre fästen framför kanalen och användning skruvklämmor för att 

trycka in dem något i gummitätningen . 

4. Använd plugg för att fixera de främre fästena (se ovan). 

5. Rengör spindel och täck den med vattenresistent fett (se drift och underhållsmanualen)  



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

 
6. Genomför funktionstest genom att öppna och stänga luckan hela vägen efter att betongen 

har härdats. Skölj tätningen innan (ta bort alla tillfälliga, röd målade, hållare!).  

7. Om ramen eller luckan målas på plats, se till att tätningen inte kommer i kontakt med 

färgen. 

8. Undvik eventuella problem pga järn (tex flygande partiklar orsakade av slipning) 

9. Vi tar inget ansvar om inte dessa instruktioner följs. 

  


