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Rengör Vieser Line så här
Vieser Line, silgaller

Vieser Line,

Kilring

klinkerram

Förhöjningsring

1. Lyft Vieser Line silgaller ur ramen med hjälp av 		
lyftverktyget.
2. Avlägsna överflödig smuts från ramen.
3. Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom att lyfta i
det blåa handtaget.
4. Om vattenlåset i golvbrunnen saknar handtag, grip tag
i vattenlåsets underdel. Böj nedre kanten något i 		
riktning mot avloppsröret och lyft ut vattenlåset medan
du lutar det.
5. Vattenlåset kan sitta fast hårt om det inte har lossats
på länge.
6. Flödesstyrningen för vattenlåsets sidoanslutningar kan
också lösgöras för rengöring.
7. Rengör golvbrunnens vattenlås och golvbrunnen 		
omsorgsfullt, och skölj rent.

Efter rengöring
Vattenlås
Lyftverktyg
Vieser One, golvbrunn

8. Kontrollera att vattenlåsets gråa läpptätning sitter på
plats och fukta den, t.ex. med såpvatten.
9. Fäst vattenlåset i golvbrunnen på nytt och kontrollera
att det sitter korrekt. Kom också ihåg att sätta tillbaka
flödesstyrningen i vattenlåset.
10. Sätt tillbaka Vieser Line silgaller på sin plats.

Lukt kan tränga upp ur golvbrunnen

Grå läpptätning

Vattenlås

Rengöring av Vieser Line silgaller
• Rengör Vieser Line silgaller på båda sidorna och lösgör
fastsittande smuts.
• Rengör plåtgallret från eventuell fet smuts genom att
gnida lätt.
• Kalkfläckar avlägsnas enklast med svagt surt 		
rengöringsmedel.
Golvbrunnen bör rengöras om vattenflödet blir lång
sammare eller om lukt börja tränga upp ur golvbrunnen.
Vi rekommenderar rengöring minst en gång om året.
Det är möjligt att byta silgaller i efterhand på Vieser Line
golvbrunn. Se alla galleralternativ: www.vieser.se.
Det finns ett specialvattenlås tillgängligt som reservdel till
Vieser Line golvbrunn, och detta bör man använda om golv
brunnen endast används sporadiskt eller i liten omfattning.
Vieser One och Vieser specialvattenlås förhindrar att avloppet
torkar och avlägsnar eventuell dålig lukt.
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Lyfthandtag

• Om vattenlåset inte sitter på sin plats ordentligt.
• Om vattenlåsets tätning är skadad.
• Om golvbrunnen är smutsig.

