Tollco Tillbehör Våtzon
Sargklämma golvskydd
• Skarvar ihop två golvskydd.
• Leder vatten till golvbrunn,
översvämningsskydd eller
ut på golvet.

Sargklämman sammanfogar golvskydden i våtzonen och leder
läckande vatten genom sargen på två intilliggande golvskydd.
Vattnet från läckan transporteras därefter ner till golvskydd och
brunn/översvämningsskydd. Saknas golvbrunn kan läckan ledas
ut på golvet och synliggörs.
Genom att kombinera dessa produkter har du skapat en våtzon
under din köksutrustning. En enkel säker installation som kan
minsta risken för vattenskador i kök.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

Minskar
risk för
vattenskada

AquaClip, leder vatten genom sargen på
två intill liggande golvskydd.

Tollco Tillbehör Våtzon
Sargklämma golvskydd
AquaClip, leder vatten genom sargen på
två intill liggande golvskydd.

Påsen innehåller:
15 cm tätning
1 st AquaClip
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1 st AquaClip

MONTERING
1. Fäst skumtejpen på kortsidan på ett av golvskydden
som du vill länka samman. Kanten på skumtejpen 		
ska placeras cirka 1-2 mm från nederkanten av sargen.
Dra bort skyddsfilmen och tryck ihop golvskydden.

2. Fäst Aqua Clip genom att trycka ner det över kanten på
1.
skydden.
Påsen innehåller:

3. Skär ut det u-formade mellanrummet.
15 cm tätning
1 st AquaClip
Klart!
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FÖRPACKNINGEN2.
INNEHÅLLER:
Fäst Aqua Clip
Dubbelhäftande tejp för tätning, 15 cm.
skydden.
Sargklämma.

2. Fäst Aqua Clip genom att trycka ner det över kanten på

genom att tryckaskydden.
ner det över kanten på
3. Skär ut det u-formade mellanrummet.
Klart!
Ver 20160916

MATERIAL:
Polyoximetylen.

3.
3. Skär ut det u-formade mellanrummet.
Klart!
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SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.
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