
Monteringsanvisning för Brimark N1 (“MUNK”) 

1. Kontrollera att allting är helt vid leverans och att nivåplanksprofilen i brunnen  
    sitter fast ordentligt.

3. Lyft ned brunnens understa del i den färdiga rörgropen med stropp runt brunnen  
    VIKTIGT - använd EJ öglorna på brunnen att lyfta den i.

2. Om brunnen levereras i delar, montera i packning i översta  hela spåret på 
    bottendel och ev. mellanring.    Packningen ska sitta med läppen pekandes  
    nedåt. (se bild t.h) Det är viktigt att ev munkprofil sitter helt parallellt 
   mellan de olika delarna (om ej redan ihopsatt)

5.  Smörj in brunnens muff och packning med rikligt med stelnande rörfett 
      Montera sedan på kona(eller mellanring) på  bottendelen. 
      

Har ni fler frågor så är ni välkomna att ringa oss på 0479-10025 eller eposta till info@brimer.com
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4.  Anslut in och utloppsrör. Se till att rören ej “hänger” i packningarna. 
 

7.    Montera i  Nivåplank
       Brunnen är avsedd för nivåplank 2,0 x 6” (50x150mm ) alternativt 2,5 x 6”     
      (63x150mm) sågad fur eller gran utan varken spont  eller vankant.
       I längdled bör planket vid montering vara 2-3 cm kortare än avståndet
       för att ge svällmöjlighet när träet blir fuktigt.  
       Det är fördelaktigt att spika “läkt” på plankorna för att enklare
       komma åt dem vid bortlyftning.

8. Om det ej blir helt tätt mellan nivåplanken så kan man “myra” dem genom att hälla i en  
    spann med hästgödsel med fuktigt spån alternativt blöt torvströ på ingående sidan.
    Detta tätar effektivt mindre läckage.

Tänk på att damvallen bör ha ett 
basmått på minst 5m(B)  / 1m(H)

6. Återfyll enligt gällande föreskrifter -  se till att brunnens utstickande rör ej
    påverkas eller skadas. (enligt gällande  mark-AMA). Det är lämpligt att packa  
    fyllnadsmaterialet i ca 30cms lager runt om brunnen. Se till att brunnen 
    erforderligt frostskyddas vid behov.

Komplement till gällande AMA


