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Monteringsanvisning  
– Ballofix® väggbricka för koppar- & pexrör
15 mm kopparrör, RSK 1869224, 1869225, 2054390, 2054395

Ballofix® väggbricka används vid rörgenomföringar i vägg eller tak. Brickan täcker håltagning som gjorts för rör som dragits 

dolt. Monteras med Ballofix® kulventil eller VSH Super koppling (R15). 

• Installationen ska utföras enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.

• Stödhylsa ska användas på mjuka- och halvhårda kopparrör.

• Pex-stödhylsa skall användas på pexrör.

• Vid förminskning till 10 eller 12 mm rör skall Ballofix förminskning användas.

• Montage i våtrum ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar/skiva).

• Rör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.

Rören ska mynna vinkelrätt ut ur väggen och tryckas tillbaka så långt som möjligt in i väggkonstruktionen innan de kapas!

1. Belagda rör eller rör med skyddsrör ska skalas av så att höljet följer med 2 mm utanför färdig vägg. Minimum kapmått 

enligt tabell 1, när du använder Ballofix® eller VSH Super kopplingar. Vid kapning av pexrör skall röret tryckas 
tillbaka in i väggkonstruktionen innan de kapas. Putsa av grader efter kapning. Kontrollera att rören är fria från 

längsgående repor. Borra hålen för skruv. 

2. Montera membran (2) försiktigt över röränden och trä det hela vägen in mot väggen. Membranet ska ligga tätt mot vägg.

3. Täta skruvhål och skruv med silikon. Trä brickan över rören med dräneringshålen nedåt och skruva fast väggbrickan 

(3) mot väggen. 

4. Montera klämringen över röränden och därefter montera Ballofix kulventil eller VSH Super koppling (med koniskt 

säte) mot muttern. Samtliga modeller med R15-gänga och koniskt säte passar till väggbrickans mutter.

5. Dra först kopplingen med handkraft till motstånd. Kopparrör dimension 15 dras ytterligare 3/4 varv. Pexrör dimension 

15 dras ytterligare 1 1/4 varv. Vid förminskning till dimension 10 och 12 dras kopplingen ytterligare 1/3 - 2/3 varv. Då 

förminskning används dras muttern till ett ”knäck” känns i kopplingen. Håll emot på kopplingen när muttern dras. 

Använd fast nyckel och kontrollera att kopplingen är tät.  
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Dräneringshål nedåt

Silikon ska appliceras enligt följande:

Skivvägg:  
i borrhålet, före skruv
Betongvägg:  
i borrhålet, före pluggen samt  
i pluggen, före skruv

Tabell 1: 
Minimum kapmått

Dim (mm) Längd (mm)

15 22
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Tekniska specifikationer
Ballofix® väggbricka - 15 mm koppar- & pexrör.

Leveransinnehåll
1. Tätningsmembran

2. Bricka

3. Plastram/skumpackning

4. Gummimanshett

5. Klämring (Kona)

Material och specifikationer
Bricka (2): Rostfritt stål AISI 304

Skumpackning (4): Expanderad åldringsbeständig PE 

Mutter/kona (3): Avzinkningshärdig mässing

Tätningsmembran (1):  EPDM

Media:  Vatten

Temperatur:  0°C til +120°C

Tryckklass:  PN10

Mått på väggbricka

Förbehåll för ändringar och tryckfel. (April 2019).
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BROEN huvudkontor
Assens, Danmark

Nordiskt säljkontor och showrooms
Danmark: 

BROEN A/S  

Skovvej 30, 5610 Assens 

Tel. +45 6471 2095 

Mail: broen@broen.com

Sverige:

BROEN AB 

Box 2057 

132 02 Saltsjö-Boo

Tel. +46 8 618 70 20 

Mail: info@broen.se

Finland: 

BROEN Finland 

Robert Huberin tie 2A 

FI-01510 Vantaa, Helsinki 

Puh +358 20 7320 100 

Mail: info@broen.fi

BROEN Building Installations Nordic
Med ökande global urbanisering och ett allt större behov av 

effektiv infrastruktur i modernt byggande, levererar BROEN 

lösningar till byggnadsinstallationer baserat på lång erfarenhet 

med att skapa större värden tack vare smart teknologi.

Vi erbjuder ett brett sortiment av BROEN Ballofix kulventiler 

såväl som kompletta lösningar av VVS-system, för styrning och 

övervakning av installationer i bostads-, affärs- och offentliga 

byggnader. 

För ytterligare information

www.broen.dk
www.broen.se
www.broen.fi

Kontakta BROEN
Kontaktinformtion för alla länder uppdateras löpande på vår hemsida..  

Se www.broen.dk se för ytterligare information.


