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Terrassbrunn TG
AVVATTNING AV BJÄLKLAG
Terrassbrunn TG används för avvattning av bjälklag med inbyggda (dolda)
bitumentätskikt. Brunnen som är körbar uppfyller både kraven enligt AMA Hus
18 JSE.171 samt Tätskiktsgarantier i Norden AB:s riktlinjer. Vår TG-brunn är av
hög kvalitet och har en flexibel konstruktion. Tack vare sina ställbara
förhöjningsringar kan brunnen enkelt anpassas till överbyggnader med stor
variation i byggnadshöjd.
Beskrivning

Montering

Terrassbrunn TG tillverkad av korrosionsbeständig koppargjutlegering av hög
kvalitet innehållande 85 % koppar
(rödmetall CC491K). Brunnsflänsen är
förprimad med Icoflux primer. Tillbehör till
brunnen är tillverkade i samma material om
inte annat anges nedan.

Normalt gjuts brunnen in i betongbjälklaget. Intäckningskrage och klämring
monteras i samband med anslutningen av
tätskiktet. Förhöjningsring/ar och plansil
monteras när överbyggnaden utförs.

Terrassbrunn TG finns med både rakt
utlopp och sidoutlopp. Genom att
kombinera en inre förhöjningsring med
höjden 100, 150 eller 150 mm, med en
yttre ställbar förhöjningsring kan ett flertal
olika kombinationshöjder erhållas.
Innerringarna kan även användas enskilt.
Utöver nämnda dimensioner finns en 30
mm hög fast ring som inte kan kombineras
med ytterringen. Se olika alternativ på
sidan 3. TG-brunnen med rakt utlopp kan
även beställas gängad tillsammans med ett
300 mm förlängningsrör.
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Produktdata
Beskrivning

Fast höjd [mm]

Kombinationshöjder [mm]

TG-brunn 4” med rakt utlopp

110

-

TG-brunn 4” med sidoutlopp

110

-

TG-brunn 6” med rakt utlopp

160

-

300

-

-

-

Förhöjningsring 4/6”

30

-

Ställbar yttre förhöjningsring 4/6” inkl. 3
låspluggar (endast i kombination med inre
förhöjningsring)

200

Se nedan

Inre förhöjningsring 4/6”

100
150
300

210, 235, 260
210, 235, 260, 280
320, 340, 365, 390, 410, 430

-

-

300

-

Terassbrunn standard

Terrassbrunn 4” med gängat utlopp samt förlängningsrör
Terrassbrunn 4” med gängat rakt utlopp
Förlängningsrör
Förhöjningsringar

Extra låsplugg (till ställbar yttre
förhöjningsring)
Yttre kopplingsring 4/6”
Övriga tillbehör
Intäckningskrage av SBS-bitumen 500x500 mm
Tätningsring av silumin
Körbar plansil 4” inkl skruv till förhöjningsring
Extra skruv till plansil
Renssil 4”

Lövfångarsil av aluminium, rund (passar endast direkt i brunnen)
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Provning av terrassbrunn enligt EN 1253-2:2015
Beskrivning

Flödeskapacitet [l/s]

Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring

6,5

Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring och i
kombination med renssil

4,0

Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med lövfångarsil

3,0

Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med lövfångarsil och i kombination med renssil

3,3

Takbrunn med sidoutlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring.

5,2

Takbrunn med sidoutlopp tillsammans med lövfångarsil

3,1

