
 Blandarfäste 160cc 
 

För utanpåliggande rördragning 40cc 
M26x1,5 invändig gänga – G1/2”. 

 

 
- MONTERINGSANVISNING- 

TRIO nr 970470 – RSK nr 818 7463 
 

 

 

Produktfakta: Används för tappvatten. Max 1,6Mpa (16bar). Max 90°C 
 

  
Montering 150cc, se sida 2. 

 
Förutsättningar: 
 

 Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. 
 

 Gör en kottling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvinfästningen ska göras i 
massiv konstruktion (betong, reglar). 

 
 

Montering: 
 

1. Skruva fast blandarfästet (1) i väggen. Täta förskruvningarna (2) med silikon. 
 

2. Montera anslutningsrör med passande klämringskoppling – halvkoppling, gänga G1/2”, 
montering enligt kopplingstillverkare. OBS: Använd 6-kant ovanför G1/2”-gänga för 
mothåll vid åtdragning. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter 
drag åt igen. 

 

3. Montera täckplugg (3). 
 

4. Montera blandaren (4). Dra åt muttrarna växelvis för hand varvid blandaren trycks mot 
blandarfästet. 

 

5. Efterdra med fast nyckel ca 1 varv tills låsning erhålls. 
 

6. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt igen. 
 
 
 

 

 

Denna produkt är anpassad till branschregler 
Säkervatten-installation. Trio Perfekta AB 
garanterar produktens funktion om bransch- 
reglerna och monteringsanvisningen följs. 

Postadress Box 54, SE-280 70 Lönsboda, Sweden. 
Besöksadress Ö Järnvägsgatan 18. 
Telefon 0479-25500. Telefax 0479-25501. 
E-mail info@trio-perfekta.se www.trio-perfekta.se 
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Montering på betong 

Sätt silikon före och efter plugg. 



 Blandarfäste 150cc 
 

För utanpåliggande rördragning. 
G3/4 utvändig gänga – G1/2”. 

 

 
- MONTERINGSANVISNING- 

TRIO nr 970471 – RSK nr 818 7450 
 

 

 

Produktfakta: Används för tappvatten. Max 1,6Mpa (16bar). Max 90°C 

 
Montering 160cc, se sida 1. 

 
Förutsättningar: 
 

 Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation. 
 

 Gör en kottling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvinfästningen ska göras i 
massiv konstruktion (betong, reglar). 

 
  

Montering: 
 
1. Skruva fast blandarfästet (1) i väggen. Täta förskruvningarna (2) med silikon. 
 

2. Montera anslutningsrör med passande klämringskoppling – halvkoppling, gänga G1/2”, 
montering enligt kopplingstillverkare. OBS: Använd 6-kant ovanför G1/2”-gänga för 
mothåll vid åtdragning. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter 
drag åt igen. 

 

3. Montera täckplugg (3) 
 

4. Montera blandaren (4). Dra åt muttrarna växelvis för hand varvid blandaren trycks mot 
blandarfästet. 

 

5. Efterdra med fast nyckel ca 1/4 varv tills låsning erhålls. 
 

6. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt igen. 
 
 
 

 

Denna produkt är anpassad till branschregler 
Säkervatten-installation. Trio Perfekta AB 
garanterar produktens funktion om bransch- 
reglerna och monteringsanvisningen följs. 

Postadress Box 54, SE-280 70 Lönsboda, Sweden. 
Besöksadress Ö Järnvägsgatan 18. 
Telefon 0479-25500. Telefax 0479-25501. 
E-mail info@trio-perfekta.se www.trio-perfekta.se 
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Montering på betong 

Sätt silikon före och efter plugg. 


