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V A N D S P Æ R R E
Holder vandet inde i brusehjørnet...
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V A N D S P Æ R R E V A N D S P Æ R R E

Et nemt ”gør det selv” produkt
Det er utrolig nemt selv at montere en vandspærre. Det første man 

gør, er at markere på gulvet, hvor vandspærrerne skal placeres; 

dette kan gøres lettest ved at tegne en streg. Ved opmålingen skal 

der tages hensyn til, om der også skal monteres et 90˚ hjørne.

Herefter måles op, hvor lange vandspærrerne skal være, og læng-

derne afkortes, hvis nødvendigt, med en hobbykniv eller en lille 

nedstryger.

Vandspærren samles herefter ved at presse listerne ned i i bundskinnens rille.

Anvendes et 90˚ hjørne, så skubbes listerne ind i hjørnesamlingens slidser.

 

Vandspærren skal monteres på et rent og tørt gulv. Det anbefales at affedte gulvet med acetone, 

samt at sørge for, at gulvet ikke er for koldt under monteringen (under +15˚ C) . Brug evt. en føntør-

rer til at varme gulvet op med. Fjern tapens dækfi lm fra undersiden af bundskinnen og hjørnet, 

og tryk nu vandspærren ned på det ønskede sted. Såfremt vandspærren placeres ovenpå fl iser, 

anbefales det at anvende vådrumssilicone i fugerne.

Vandspærre til gulvet i badeværelset
En nem og hurtig løsning til at holde vandet inde i brusehjørnet.

Anvendelsesområder
· Erstatter eller supplerer for lav opkant i bruseområdet

· Anvendes også i bruseområder, hvor der er forkert fald i 

 forhold til gulvafløbet

Produktbeskrivelse
· Er fremstillet i hvid PVC

· Er todelt d.v.s. at bundskinnen er 20 mm høj og 60 mm bred

 og at listen er 3 mm tyk og 70 mm høj

· Kan købes i længder á 1000 og 1400 mm

· Kan nemt afkortes

· Til samling af et hjørne bruges et 90° hjørnestykke

VARENUMMER VAREBESKRIVELSE TUN NR. PAKKEENHED

vandspærre 1000 Længde 1000 mm, hvid PVC   5855436 1

vandspærre 1400 Længde 1400 mm, hvid PVC 5855437 1

vandspærre hjørne Hjørnesamling  til vandspærre 5962983 1

Hjørnestykke

3 mm

60 mm

70 m
m
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