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Utsparing för badrumsmodulen:
o Standardtjocklek på modulens golv är 100 mm, inklusive kakel.
o Modulen levereras med 100x100x6 mm neoprendynor.
 Neoprendynorna är till för att ta bort stegljud. Det kan tätas runt modulens
nedsänkning med till exempel frigolit för att förhindra kontakt med betongdäcket.
o Nödvändig utsparing i betongdäcket för modulen är 110 mm från överkant av färdigt golv.
 Då är utsparingen för shims inkluderad. Shims är inte en del av Probads leverans.
o Utsparing i betongdäcket för modulen ska vara 30 mm större än modulen i alla riktningar.
(Se principskiss)
o Golvtjockleken ökar om avstånd från duschzon (900 mm) till dörr är över 2000 mm vid 10
mm nedsänk i duschzon. Det beror på fallkrav.
Lokal utsparing för 75 mm golvbrunn:
o Vid standardgolvbrunn och rördragning kortast väg ut till schakt kommer rör bygga 90 mm
under modulen.
o Nödvändig utsparing i bjälklaget för 75 mm avloppsrör och golvbrunn vid rördragning på
upptill 500 mm är 200 mm från överkant av färdigt golv. Det är exklusive tolerans.
Lokal utsparing för 50 mm rör:
o Vid rördragning upptill 100 mm kommer röret bygga 50 mm under modulen.
o Nödvändig utsparing i betongdäcket för ett 50 mm avloppsrör vid rördragning på upptill
100 mm är 160 mm från överkant av färdigt golv. Det är exklusive tolerans.
Vid en invändig höjd på 2200 mm blir total utvändig höjd på modulen 2240 mm från färdigt golv,
exklusive monterade komponenter på taket.
o På taket av modulen placeras armeringsbalkar (h: 30 mm), boxar till downlights
(h: 50 mm) och fördelarskåp (h: 95 mm). Om ventilationsmuff placeras på taket bygger
den (h: 50 mm, 170 mm med böj. Ventilationsböjen är ej en del av leveransen)
(Se principskiss)
Probad levererar ej shims för montering av modulen.
Modulens vikt är cirka 625 kg per m².
Tjockleken på väggarna är 45 mm, inkluderat kakel.
Objekt ska ej bli monterade på modulens utsida.
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Tillkoppling:
o Modulen levereras med upptill 3 stycken kopplingsboxsar med 2.5 mm² kabel, placerat
2000 mm över färdigt golv vid dörren.
 Belysning, eluttag och värmekablar vid användning av elektrisk golvvärme.
 Tvättmaskin.
 Torktumlare.
o Boxarna som levereras som standard är Elko (EL-nr.: 1221438) och bygger 80 mm från
kabinen, inklusive en 12 mm platta för montering.
o Boxarna levereras med skyddslock påmonterade. Vägglock levereras ej.
Spotlights:
o Skyddsboxarna för spotlights är monterade på taket av modulen med följande dimension:
H: 50 mm, L: 300 mm och B: 270 mm. (Se principskiss)
EL-boxar för eluttag, brytare, dimmer eller liknande bygger 30 mm från modulen. (Se
principskiss)
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Rörsystemet i modulen är av typ LK Systems.
Tillkoppling av varm- och kallvatten levereras som 20 mm PEX-rör, med 2000 mm upprullning
som standard.
Från golvbrunn går det 75 mm plaströr som avslutas med muff i ändan. (Se principskiss)
110 mm avlopp från WC avslutas med nippel 80 mm ut från modulen. Standardhöjd 260 mm
från färdigt golv till centrum av avloppet.
50 mm rör bygger 60 mm ut från modulen (se principskiss) och 85 mm runt 90°-hörn.
Väggboxs bygger 45 mm ut från modulen. (Se principskiss)
Cisternen bygger 175 mm och har en bredd på 500 mm. (Se principskiss)
Fördelarskåpet är placerat i taket och bygger 95 mm. (Se principskiss)
Skåp levereras i standardstorlek 350 x 550 mm och 550 x 550 mm.
Om det monteras vattenmätare i fördelarskåpet måste huvuddragningen genomspolas innan
modulen tillkopplas.
Modulen kan levereras med vattenburen värme av typ LK Systems 16 mm.
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Ventilation:
o Ventilationsmuffen är ingjuten i taket. VEF 125-ventil levereras löst och ligger i WC-skålen.
o Ventilation med böj monteras i muffen och bygger 170 mm över taket i modulen. (Se
principskiss)
o Ventilationsböj är ej en del av leveransen.
Montering:
o Modulen levereras med minst 4 stycken gängade stag för lyft av modulen. Det levereras
ett komplett set med lyftöglor (Goliath-lyft) på varje leverans. Dessa skickas i retur efter
varje leverans.
Allmänt:
o Uträkning av totalhöjd på modulen från färdigt golv:
Invändig höjd + tjocklek tak (40 mm) + ventilation med böj (170 mm)
Exempel: 2200 mm + 40 mm + 170 mm = 2410 mm
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