Geberit
afløb.
Sortiment og teknisk information

Geberit afløb.
Sortiment.

Beskrivelse		
Art. nr.		
VVS-nr.
Farve		
									

dØ
mm

B
cm

H
cm

CleanLine underdel
CleanLine underdel*
CleanLine underdel,
lodret

50
40
50

13
13

9
9-20
4,2
6,5 6,5-17,5 3,2
34
21

154.150.00.1
154.152.00.1
154.153.00.1

155441.612			
155441.611			
155441.712			

H1
cm

h
cm

L
cm

L1
cm

30
30

35,8
35,8

* Bemærk: Ø40 er ikke godkendt jf. EN1253-3
CleanLine20 rende
154.450.00.1 155441.101
Børstet/rustfri 		
4,3
0,8 		
							stål/antrasit				
CleanLine20 rende
154.450.KS.1 155441.100
Børstet rustfri 		
4,3
0,8
							stål/børstet
							rustfri stål
CleanLine20 rende
154.451.00.1 155441.131
Børstet/rustfri		
4,3
0,8
							stål/antrasit
CleanLine20 rende
154.451.KS.1 155441.130
Børstet rustfri		
4,3
0,8		
							stål/børstet
							rustfri stål
CleanLine60 rende
154.456.00.1 155441.201
Børstet/rustfri		
4,3
0,8		
							stål/antrasit
CleanLine60 rende
154.456.KS.1 155441.200
Børstet rustfri		
4,3
0,8		
							stål/børstet
							rustfri stål
CleanLine60 rende
154.457.00.1 155441.231
Børstet/rustfri		
4,3
0,8
							stål/antrasit
CleanLine60 rende
154.457.KS.1 155441.230
Børstet rustfri		
4,3
0,8
							stål/børstet
							rustfri stål
					

H1
cm

30-130
30-130
30-90
30-90
30-130
30-130

dØ
mm

Gulvafløb*
Gulvafløb* **
Gulvafløb lodret*

50
13        9        9-20         4,2      30   35,8
40           13        6,5    6,5-17,5  3,2      30      35,8
50
              34
           21

155441.512
155441.511

H
cm

30-90

Beskrivelse		
Art. nr.		
VVS-nr.
Farve		
									
154.050.00.1
154.052.00.1
153.053.00.1

B
cm

30-90

*inkl. standardrist
** Bemærk: Ø40 er ikke godkendt jf. EN1253-3
Designrist, rund
154.311.00.1 155441.881						
Designrist, kvadrat
154.312.00.1 155441.882
Designrist, vandalsikker154.310.00.1 155441.880
					

h
cm

L
cm

L1
cm

Geberit afløb.
Justering og montage.
Lav byggehøjde
Med den normale underdel, med 5cm vandlås, er laveste
byggehøjde 9cm og helt op til 20cm. Vandlåsen kan
fastmonteres i underlaget og brønden kan fastspændes i
den ønskede højde.
Ved lodret udgang gennem dæk (Ø50) er laveste byggehøjde ca.1 cm. Den lodrette studs kan
føres ned i standard p-vandlås (152.039.16.1) under dæk eller føres ned til grund-modulet (vandlås med 5cm vandlukke), monteret under dæk. Ved lav højde over nedsænket loft (<18 cm), kan
røret forlænges ved brug af overgangsmuffen 364.779.16.1 samt evt. et længere stykke PEH rør.  
Ved brugen af den lave underdel, med 3cm vandlås, er laveste byggehøjde 6,5cm, men er ikke
godkendt efter EN1253-3. Derfor skal røret enten føres over i et gulvafløb med vandlås og sideindløb, eller man skal acceptere en lidt højere risiko for udsugning af vandlåsen. Dette kunne være
steder hvor risikoen ikke er så høj, for eksempel for et-planshuse.

Justering indtil fliserne lægges
Både CleanLine afløbsrender og gulvafløbet kan justeres 3,5cm i højden hvilket giver mulighed for
næsten alle typer fliser.
CleanLine afløbsrender kan ligeledes afkortes i længden så alle længder fra 30 cm til 130 cm kan
laves med topdelen CleanLine20 eller CleanLine60 i målene 90 cm eller 130 cm.
				Afkortning kan ske med en almindelig sav med metal klinge. For Clean				
Line20 kan endestykket fyldes op med en alm. vådrumssilikone.

Når afløbsrenden lægges, kan man vælge at lægge den med eller uden fald. Hvis der vælges med
fald (≤ 1%) kan renden bukkes med hænderne, da den udelukkende består af en profilskinne.
CleanLine kan justeres fra 1,5cm og op til 3,5cm
(A) fra den pudsede væg.

Gulvafløbet kan justeres +/- 4mm til alle sider.
Begge skal lægges, så der er mulighed for en silikonefuge på 5-7mm i bredden, rundt om afløbsrenden/gulvafløbet.

Geberit afløb.
Gennemtænkt design.
Både CleanLine afløbsrenden og gulvafløbet har et gennemtænkt design over og under gulvet.

Under gulv
Gulvafløbet er lavet med en formstøbt P-vandlås
og har en minimal højde. Dette sikrer en høj ydeevne på 0,8 l/s, hvilket gør den selvrensende. Vandlåsen er testet ifølge EN 1253-3.

Over gulv
Cleanline20 og Cleanline60 fås i to enkle designs som passer til enten lyse fliser (børstet stål)
eller til mørke fliser (antracitgrå / børstet stål).

CleanLine20
stål			

CleanLine20
antracit		

          Gulvafløb
                       Gulvafløb
rund			
Kvadrat

CleanLine60
stål		

CleanLine60		
antracit

Geberit afløb.
Simpel montage
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1: Fastgør vandlåsen
2: Fastgør, juster og monter afløbsskålen
3: Støb gulv med den rette hældning
4: Monter membran med den øvrige tætning
5: Læg Cleanline afløbsrende/gulvafløb overdel
6: Færdigmonter fliser
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