Tulvari 560

LVI No: 2078156

Tulvari 560 suojakaukalo on tarkoitettu päävesijohdolle,
maapiirin putkille, kanaaleille, LL-syötöille sekä käyttövesiputkille. Kaukalo ankkuroidaan katosta, toisin kuin muut
Tulvari-suojakaukalot. Kaukalon takaosassa on korokevaluaukko syöttöputkille ja kaukaloon asennetaan kuivakaivo
1. Asenna kaukaloon pakkauksen mukana tuleva kaivo. Kaivo yhdistetään lähimpään märkäkaivoon, tarkista 32mm viemärin suunta ennen kuin painat
kaivon paikoilleen (kaivo ei ole käännettävissä kiinnityksen jälkeen). Paina
kaivo kaukalossa olevaan korokerenkaaseen kiinni liukasteen kanssa.
2. Mitoita kaukalon paikka LVI-suunnitelman mukaan, niin että päävesijohto,
maapiirin putket sekä kanaalit tulevat kaukalon takaosan korokevalu aukosta.
SEURAAVALLA SIVULLA ESIMERKKI SUUNNITELMIA JA MITTAKUVA
Jos on mahdollista asenna kaukalo takana olevasta seinästä 10cm irti, jolloin
myös kaukalon taakse saa asennettua lattialaatan.
Jos tekninen tila on pieni ja siihen ei mahdu syvyyssuunnassa taakse tilaa, niin
kaukalo asennetaan takaseinään kiinni. Jos takareuna tulee ulkoseinää vasten, leikkaa kaukaloa kiertävä laippa pois (ohje 2.sivu) ja kiinnitä kaukalo ulkoseinään pakkauksessa tulevilla laipallisilla ruuveilla. Takaseinään kiinni
asennettaessa, laita kaukalon ja seinän saumaan liimamassa.
3. Tee 48x48 laudasta pystyrevat kaukaloon. Mitoita revat niin että kaukalon
ulommainen laippa tulee lattiavalun yläpinnan kanssa tasan (2.kuva). Huomioi, että kaukalon takaosaan tulevat revat eivät ole liian pitkiä, jotta ne saa
irrotettua valun jälkeen. Kiinnitä kaukalon mukana tulevat kulmapalat kahdella M8 pultilla ennen kaukalon kannakointia. Revat kiinnitetään pakkauksessa
olevilla laipallisilla ruuveilla tuen/kaukalon ulkopuolelta (3.kuva). Ruuvit ja
revat poistetaan valun jälkeen ja korokevaluaukon reiät peitetään pakkauksen mukana tulevilla tulpilla.
4. Puhkaise käyttöön tulevat käyttövesiputken tiivisteet (4.kuva) pakkauksen
mukana tulevalla pistimellä. Älä työnnä puukolla tai mattoveitsellä, sillä se voi
halkaista tiivisteen. Kun tuot käyttövesiputket kaukaloon, pidä toisella kädellä
tiivisteestä kiinni.
5. Lattialämmityssyöttöjohtojen monitiiviste-mini leikkaus mattopuukolla suojaputken halkaisijan mukaan.
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Esim. päävesi-, autotallin vesi– maapiirin syö-

Esim. vesi– ja viemärit 560

Mittakuva ja leikkausohje
ulkoseinään kiinni asennettaessa laipan
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