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INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR

Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. 
Vi har i detta kompendium sammanställt äldre broschyrmaterial för att ge hjälp och vägledning för 
identifikation av golvbrunnar som skall bytas vid renovering.

Generell regel
1990 kom en ny golvbrunnsstandard. Nu gällande branschegler 2008 kräver att golvbrunnar 
tillverkade före 1990 års standard skall bytas vid renovering av våtrumsgolv.
Detta utbyteskrav beror inte på själva  golvbrunnens funktion för avledning av vatten eller 
golvbrunnsmaterialet. Kravet beror på standardens krav på anslutning mot golvets tätskikt.

Samtliga JAFO´s golvbrunnar som innehåller en klämring som är fastskruvad med 5 st skruvar 
är av godkänd typ och ålder.

Gamla och utgångna fabrikat eller golvbrunnsmodeller
Exempel på golvbrunnar som i de flesta fall inte tillverkas längre:

• Golvbrunns historia, Ferring teknik AB    Sid: 1 - 3 
• JAFO äldre typer       Sid: 4
• Ferring Teknik / Bilsom Teknik SITO / BOTO   Sid: 5 - 10
• Tarkett golvbrunn       Sid: 11 - 12
• WIFA golvbrunn       Sid: 13 - 14
• Toloc golvbrunn / Essem Plast     Sid: 15 - 16
• E - Brunnen / Eston AB      Sid: 17 - 18
    ”Vissa delar så som silar och vattenlås finns fortfarande 
    att köpa som reservdelar. Dock inte till alla fabrikat”.

Aktuella fabrikat eller golvbrunnsmodeller för identifikationer
som inte behöver bytas vid renovering.

• IDO Secur, tidigare Imortel      Sid: 19 - 20
• Purus / Sjöbo Bruk       Sid: 21
• JAFO         Sid: 22

Övrigt

• JAFO bakvattenstopp.      Sid: 23 - 24
• JAFO Reservdelssilar      Sid: 25
• Exempel på felaktigt monterade golvbrunnar.   Sid: 26

Detta kompendium gör inte anspråk på att vara heltäckande för alla 
golvbrunnsfabrikat som funnits på marknaden
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RSK 714 06 19 RSK 714 06 20 RSK 713 70 11 
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Denna golvbrunn säljs fortsatt av IDO Badrum AB 08 - 44 257 00
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För information om vilka golvbrunnar med dessa vattenlås som är godkända hänvisar vi till 
Purus AB. Tel: 0416 - 257 00
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86:ans vattenlås. 
De små streckmarkeringarna på vattenlåset 
måste riktas mot skruvskallarna på klämringen. 
(se detalj). Smörj tätningen med tvål eller 
liknande före montering.

Streckmarkering riktad mot skruv

RSK  713 38 58

RSK  713 70 21

RSK  713 38 67

RSK  713 70 20

JAFO VATTENLÅS
För att komma åt vattenlåset vrid plastsilen moturs och tag bort silen. Om det är en metallsil kan den 

lyftas av utan att vridas. Lyft därefter upp vattenlåset. I JAFO 86:an sitter vattenlåset nertryckt 
i klämringen. Lyft i tvärslån för att få upp vattenlåset för rengöring. JAFO´s golvbrunnar 

som innehåller något av nedanstående vattenlås  
är av godkänd typ och ålder.

Vattenlåsinsats. 
Stick ner fingrarna i vattenlåset och tryck mot den 
smalaste delen av insatsen som då glider upp. 
Gör rent insats och golvbrunn. Smörj enl ovan. 
Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid 
medurs.

Vattenlåsinsats. 
Lossa insatsen genom att dra tappen/spärren mot 
centrum av brunnen. Gör i övrigt som ovan.

Pungvattenlås. 
Lyft i vattenlåsets handtag. Ta isär delarna och 
rengör dem. Smörj tätningen med tvål eller liknande 
och sätt ihop vattenlåset igen. Lägg silen på plats 
och vrid medurs.
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JAFO BAKVATTENSTOPP
Förhindrar översvämning 

Ett allt för vanligt problem vid häftigt skyfall är att vatten ur det kommunala dagvattennätet tränger 
in i byggnader via avloppssystem och strömmar upp ur golvbrunnar i källare och bottenplan.

JAFO har lösningen både för gamla gjutjärnsbrunnar och för moderna golvbrunnar.  

JAFO PERFEKT BAKVATTENSTOPP 
JAFO Perfekt finns för de vanligast förekommande gamla golvbrunnar och spygatter i gjutjärn.

JAFO BAKVATTENSTOPP
De flesta av JAFO´s moderna golvbrunnar kan kompletteras med bakvattenstopp som också fungerar som luktstopp.

+

Luktstopp och vattenlås Låsring

+

JAFO´s moderna golvbrunnar23



JAFO BAKVATTENSTOPP FÖR ÄLDRE GOLVBRUNNAR
JAFO Perfekt översvämningsskydd består av ett lock som skruvas fast i golvbrunnen med hjälp av en hake som 

griper runt vattenlåstungan samt en boll som flyter upp och håller tätt då vattnet stiger i brunnen. 
Den passar endast till golvbrunnar med fast vattenlås (mestadels gjutjärnsbrunnar) 

som i de flesta fall är äldre än 1980.

JAFO PERFEKT BAKVATTENSTOPP

RSK 710 51 09 150 B för 150 - brunnar

RSK 710 51 17 160 B för 160 - brunnar

RSK 710 51 25 240 B för 240 - brunnar

RSK 710 51 33 160 S för 160 - spygatter

RSK 710 51 34 240 S för 240 - spygatter

Art.nr.  003 53 51 Skruv M6x150, extra lång

BAKVATTENSTOPP/LÅSRING

Låsring RSK 713 38 68
Låsringen fungerar tillsammans med luktstopp som 
bakvattenstopp. Låsringen placeras under golvbrunnens klämring och för-
hindrar luktstoppet från att tryckas upp ur brunnen. Passar ej till PSX 75, 
PBX 75, PBX 110, PRB 110 eller PRK 110.

LUKTSTOPP

Luktstopp för utbyte av pungvattenlås RSK 713 38 60
Ersätter RSK 713 38 58 och passar till: PS 75, 
PB 75, PBL 50, PBL 75, PB 110, PBB 110, PBX 110, RS 75 samt RB 75. 
Reducerar golvbrunnens kapacitet något.

LUKTSTOPP

Luktstopp för utbyte av vattenlåsinsats RSK 713 38 64
Ersätter RSK 713 70 20 och passar till: PS 50, PS 75 ROT, PSX 75, PBX 75. 
Reducerar golvbrunnens kapacitet något.

JAFO BAKVATTENSTOPP OCH MEKANISKT LUKTSTOPP FÖR MODERNA GOLVBRUNNAR
JAFO Luktstopp är ett vattenlås som öppnar först när golvbrunnen fylls med vatten.

Denna funktion förhindrar att avloppslukten tränger ut i lokalen även om vattenlåset torkar ut. 
Därför lämplig i utrymmen där golvbrunnen inte används så ofta.

JAFO Luktstopp kan kompletteras med en låsring för att fungera som bakvattenstopp.
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Kan ersättas med   Art.nr. 003 05 01

Kan ersättas med   Art.nr. 003 05 02

Kan ersättas med   Art.nr. 003 05 03

Kan ersättas med   Art.nr. 003 05 04

JAFO RESERVDELSSILAR
Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut i samband med renovering eller vid utbyte av yt- och tätskikt 

eftersom det inte går att gör en tätskiktsanslutning till dessa golvbrunnar som uppfyller gällande 
branschstandard. I avvaktan på en genomgripande renovering och ett utbyte av golvbrunnen kan det 

under tiden finnas ett behov av att byta ut defekta och skadade silar. 
JAFO har ett sortiment av reservdelarsilar enl. nedan:

UTBYTESSILAR I ROSTFRITT STÅL TILL TARKETT - BRUNNAR 

FÖRKROMADE GJUTNA METALLSILAR 

              Art.nr. 003 12 08   185 x 5 mm
Kan ersättas med            Art.nr. 003 12 09   232 x 5 mm
              Art.nr. 003 12 10   250 x 5 mm
     Tillverkade i ROSTFRITT stål

ROSTFRIA SILAR 

Rostfritt stål Ø150 
RSK 713 70 15

Rostfritt stål Ø150 med 
urtag. RSK 713 70 16

Rostfritt stål Ø163
RSK 713 39 20S

Rostfritt stål Ø163 med 
urtag. RSK 713 39 21S
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EXEMPEL PÅ FELAKTIGT MONTERADE JAFO GOLVBRUNNAR

A. Mjukfogen mellan klinkerram och golvbrunn förhindrar vattnet att dräneras in i golvbrunnen.

B. Håltagningen i tätskiktet är felaktigt utförd. Tätskiktet får inte passera golvbrunnssätets och 
klämringens koniska del d.v.s tätskiktet syns aldrig i golvbrunnen vid korrekt montage.

C. Golvbrunn, förhöjningsring och klämring är av olika fabrikat. Vilket innebär att tätningen mellan 
golvbrunn och förhöjningsring inte går att utföra enl. fabrikanternas anvisningar. 

I detta fall har man försökt täta med mjukfog.

D. Klämringen går ej att skruva fast i golvbrunnen pga man inte rengjort sätet i golvbrunnen från 
flytspackel innan golvmattan rullades ut.

A C

B D

              Art.nr. 003 12 08   185 x 5 mm
Kan ersättas med            Art.nr. 003 12 09   232 x 5 mm
              Art.nr. 003 12 10   250 x 5 mm
     Tillverkade i ROSTFRITT stål
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