
Börja med att läsa igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. 

Installationsanvisningar

1. Anslut urinavloppet
Urinavloppet kan anslutas på två olika sätt; dolt 
under toaletten (rekommenderas) eller bakom 
toaletten vid sidan av det vanliga avloppsröret. Till 
den dolda anslutningen behövs ett särskilt vattenlås 
Falu golvvattenlås RSK nr.8073893, medan “Synliga 
anslutning” bakom toaletten inte behöver något 
särskilt vattenlås emedan slangens böjning utgör 
tillräckligt vattenlås. Anledningen till att vi i första 
hand rekommenderar dold urinanslutning är att 
risken för igensättning av urinavlopp minskar, samt 
att det blir en snyggare montering utan synliga 
slangar. 

2. Markera var hålen ska vara
Använd den bifogade hålmallen och klipp ut hålen 
efter perforeringen. Lägg ut borrmallen på golvet 
med det exakta läget för toaletten. Borrmallen anger 
porslinets anläggning mot golvet. Tänk på att 
överdelen av toaletten har ett överhäng gentemot 
porslinsfoten. Mallen måste därför ligga minst 20 
mm ut från bakväggen. Markera hålen för 
fekalieavloppet (110 mm) resp. urinavloppet (50 
mm) alt. 1. dolt eller alt. 2. synligt urinavlopp. 
Toaletten bör i första hand limmas fast mot 
underlaget. Skruvar godkänns inte alltid på grund av 
vattenläckage och risk för el eller vattenledningar. 

3. Borra hålen
Borra upp hålen i golvet. Använd borr och sticksåg 
eller annat lämpligt verktyg. 

4. Montera avloppsrören
Montera avloppsrören. Fekalieavloppet 110 mm rör 
med slätändan uppåt med ca 50 mm uppstick samt 
med gummimanschett för toalettanslutning. 
Urinavloppet monteras med 50 mm rör med 
muffsidan uppåt. Uppstick 45 mm.

DOLT URINAVLOPP: 
Dolt urinavlopp fodrar golvvattenlås (fabrikat: Falu 
RSK nr: 8073893). Börja med att kapa av slangen 
så att den är 80 mm. Montera vattenlåset på 
slangen. Smörj utsidan av vattenlåset med 
diskmedel eller dyl. Vippa toaletten i sidled så att du 
kommer åt att rikta in vattenlåset i 50 mm röret. 
Dra fast toaletten med skruvar. Den vita plastpluggen  
som medföljer sätts i det hål som finns för den 
alternativa dragningen av urinslangen.

SYNLIGT URINAVLOPP:
Alternativ montering med synligt urinavlopp 
Urinslangen bibehålles på det sätt som den är 
monterad från fabrik. Passa in toaletten på plats 
och limma fast mot golvet. Sätt fast den 
medföljande plastmuffen i urinavloppet (50 mm rör) 
och fetta in genomföringen. Montera urinslangen. 
Korta slangen vid behov. Lämpligt är att den går ner 
ca 100 mm i plastmuffen. Urinslangen bör vara så 
sträckt som möjligt för att inte vattenlåset i slangen 
skall bli för stort. Anslut vatten R 15 gänga.
 

Wostman Ecology AB är ett svenskt företag med lång erfarenhet av toalettsystem och avloppsrening. 
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