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Skötselinstruktioner
PURUS GOLVBRUNNAR

SKÖTSELINSTRUKTIONER för Purus golvbrunnar
Till bostadsinnehavaren
Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från AB Sjöbo Bruk. Brunnen
känns lätt igen på S:et i silens mönster. Alla Purus-brunnar av plast, gjutjärn
och rostfritt stål har en urtagbar vattenlåsinsats som gör det enkelt att hålla
rent.

Kontrollera följande
innan brunnen börjar användas
Plastmatta
Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med fingrarna.
Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt och att klämringen blir
nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

Normalskötsel
Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen
används och på vattnets smutshalt.
Purus golvbrunnar är självrensande.
Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex.
maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot
beläggningar och odörer.
Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Plastbrunnar
Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenlåsinsatser. Fäll upp bygeln
och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen
har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren.
Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna
och sätt ihop insatsen igen. När insatsen sätts tillbaka är det viktigt att
tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan annars tränga
upp genom springan. Fukta tätningsringen med tvållösning så går
montaget lättare.

Gjutjärnsbrunnar
Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar med urtagbar vattenlåsinsats gäller samma
instruktion som för plastbrunnar.

Rostfria brunnar
Se plastbrunnar.

Specialbrunnar
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Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma
åt för rengöring måste insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.

